
          
                   
                                                                                                                                                                                                                                                                       

              

                   
 

organizuje v spolupráci so 

SLOVENSKOU ASOCIÁCIOU KONDIČNÝCH TRÉNEROV  
 

na  
Filozofickej fakulte  

Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 
 
 

23.11-24.11. 2017 
medzinárodnú vedeckú konferenciu 

Kondičný tréning v roku 
2017 

 

Tematický okruh: 

1. Kondičný tréning v kolektívnych športoch 

2. Kondičný tréning v individuálnych športoch 

3. Športový tréning a diagnostika 

 

Konferenčný poplatok: 

Aktívni účastníci - 35 € za každý príspevok (aktívny účastník dostane recenzovaný vedecký zborník  s 

príspevkami, občerstvenie a 1 x obed / každý ďalší v prípade záujmu o obed autor platí za obed 5 € ) 

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

Všetky príspevky budú vydané v konferenčnom vedeckom recenzovanom zborníku. 

 

 

 



 

Pokyny pre spracovanie príspevkov: 
Príspevky v rozsahu 6 – 15  strán A4 (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 31.10.2017. Prihláška tu: 

Elektronická prihláška na konferenciu (PRE AUTOROV).  

Elektronická prihláška pre POSLUCHÁČOV. 

 

Zaslanie príspevkov vo formáte (príklad prispevok1pupisKT2017.doc, alebo prispevok2pupisKT2017.docx) 

do: 12.11.2017 na email: zuzana.pupisova@umb.sk 

 

Uhradenie konferenčného poplatku:  buď pri prezentácii priamo na konferencii, alebo na účet.  

Uhradenie konferenčného poplatku na účet:   

Číslo IBAN - účtu:   SK6383300000002300934795 
SWIFT – kód:  FIOZSKBAXXX 
Variabilný symbol(VS):  30112017 
Poznámka: konferenčný poplatok + priezvisko prvého autora 
Konštantný symbol (KS) :  0308 
v poznámke uviesť - konf.popl.priezvisko (priklad - konf.popl.pupis): do 10.11.2017. 

 

 
Organizačný výbor: 
doc. PaedDr. Martin Pupiš, PhD.. 
PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD. 
Mgr. Juraj Kremnický, PhD. 
PhDr. Mgr. Miroslav Sližik, PhD. 
PaedDr. Zuzana Pupišová, PhD. 
 
 
 

Vedecký výbor: 
prof. PaedDr. Karol Görner, PhD. – dekan FF UMB 
prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc. 
prof. PaedDr. Ľudmila Jančoková, CSc. 
doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD. 
doc. PaedDr. Martin Pupiš, PhD. 
doc. PaedDr. Jaroslav Broďáni, PhD. 

 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHUyZDN0elN0bk40dmNrNy1HTlp5Rmc6MQ
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dG5GakpLMVdsZzZoUnR6UFppR1pVa3c6MQ
mailto:zuzana.pupisova@umb.sk
http://www.fhv.umb.sk/app/user.php?user=cillik


          
                   
                                                                                                                                                                                                                                                                       

              

 
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 

mailto:martin.pupis@umb.sk

