ZAMERANIE A CIEĽ KONFERENCIE:
Konferencia sa bude venovať filozofii
Harm Reduction. Cieľom konferencie je spájať
názory, skúsenosti, myšlienky a vedomosti
praktikov a teoretikov a vniesť
do problematiky Harm Reduction
nové poznatky, trendy a postrehy.
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ORGANIZAČNÝ TÍM KONFERENCIE:
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Mgr. Magdaléna Halásová
Mgr. Andrea Hugáňová, PhD.
Mgr. Katarína Debnáriková, PhD.
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MIESTO A ČAS KONANIA KONFERENCIE:
Krajské osvetové stredisko v Nitre, Fatranská 3, 949 01 Nitra
Predpokladaný časový rámec konferencie je od 9:00-17:00 hod.
Presnejšie informácie budú zverejnené v programe neskôr.

DĹŽKA PREDNÁŠKY
ÚČASTNÍKA:
15 minút (vrátane diskusie)

ROKOVACÍ JAZYK:
slovenský
český

PRIHLÁSENIE
NA KONFERENCIU:
Prihlásiť sa na konferenciu
je možné elektronicky
na tomto odkaze

KONFERENČNÝ POPLATOK:
Hodnota konferenčného poplatku pre aktívnych a pasívnych účastníkov je 20,00 €. Konferenčný
poplatok vo výške 20,00 € s DPH je možné uhradiť výhradne bankovým prevodom na číslo účtu
2626772597/1100. Dôležité je, pri platbe uviesť špecifický symbol HR2014 pre identifikáciu Vašej
platby. Do poznámky prosím uveďte svoje meno a priezvisko, organizáciu, ktorú zastupujete.
Poplatok nie je možné uhradiť priamo na konferencii, resp. v hotovosti. Platbu je potrebné
zrealizovať najneskôr do 16.11.2014, inak si organizátor vyhradzuje právo stornovať prihlášku
- t.j. vylúčiť účastníka zo zoznamu účastníkov konferencie. Organizátori a členovia organizácií,
ktoré sa podieľajú na príprave a realizácii konferencie sú od poplatku oslobodení.
Počet účastníkov konferencie je limitovaný.

VÝSTUP Z KONFERENCIE:
Výstupom z konferencie bude
recenzovaný elektronický zborník
na CD nosiči. Podmienkou uverejnenia
príspevku v elektronickom zborníku
je aktívna účasť formou
prednášky, prípadne posteru.

POKYNY PRE AUTOROV:
Príspevok píšte podľa šablóny. Rozsah príspevku
je 5-20 normostrán (1 autorský hárok) a to vrátane
príloh, kľúčových slov a abstraktu v slovenskom
(českom) a anglickom jazyku podľa šablóny.
Príspevok treba zaslať aj v prípade, že ho prezentujete
formou posteru. Odporúčaný formát posteru je
veľkosť A1 594 × 841 mm. Autori príspevku
zodpovedajú za jazykovú a štylistickú úpravu.

DÔLEŽITÉ TERMÍNY:
Prihlásenie na konferenciu: do 31.10.2014
Zaslanie abstraktu: 31.10.2014
Zaplatenie konferenčného príspevku: do 16.11.2014
Zaslanie príspevku: do 30.11.2014

KONTAKTNÁ OSOBA:
Katarína Debnáriková
e-mail: konferencia.hr@gmail.com
tel.: 0905 943 229

NÁZOV PRÍSPEVKU
Meno PRIEZVISKO1 - Meno PRIEZVISKO2
Abstrakt: Je stručný výťah z obsahu článku v slovenskom jazyku, zachytávajúci podstatu príspevku. Jeho rozsah
by nemal prekročiť 100 slov. Formát písma - Times New Roman, 10 pt, kurzíva, zarovnanie do bloku.
Kľúčové slová: prevencia, obchodovanie s ľuďmi, sociálne služby
Abstract: Je stručný výťah z obsahu článku v anglickom jazyku, zachytávajúci podstatu príspevku. Jeho rozsah
by nemal prekročiť 100 slov. Formát písma - Times New Roman, 10 pt, kurzíva, zarovnanie do bloku.
Key words: human trafficking, prevention, social services

ÚVOD
Výstupný formát súboru je DOC (MS Word 6 – 2003) resp. RTF (pre textové príspevky).
Dokument bude mať formát A4, okraje: hore – 2,5 cm, dole – 2,5 cm, vľavo – 2,5 cm, vpravo
– 2,5 cm. Riadkovanie v celom príspevku je jednoduché.
Príspevok môže byť spracovaný v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku.
Za obsahovú a jazykovú úroveň príspevkov plne zodpovedajú autori. Príspevky budú
zverejnené v elektronickom zborníku z konferencie na CD nosiči a na webovej stránke
Združenia STORM. Zborník bude účastníkom doručený.
1 NADPISY
Názov príspevku t. j. Times New Roman, 14 pt, tučné, veľké písmená, zarovnanie na stred.
Voľný riadok. Meno a priezvisko t. j. je Times New Roman, 12 pt, tučné písmená, zarovnanie
na stred, voľný riadok. Pri spoluautorstve, sú mená autorov oddelené pomlčkou. Pri
jednotlivých autoroch uveďte v poznámke pod čiarou požadované aktuálne údaje a kontakty
(tituly, meno a priezvisko, pracovisko, úplná adresa, e-mail, telefónne číslo, webová stránka).
1.1 NADPISY ODSEKOV
Nadpisy jednotlivých odsekov sú písané Times New Roman, 12 pt, tučné veľké písmená,
zarovnanie vľavo. Úvod, záver a literatúru prosím nečíslujte. V prípade viacúrovňového
členenia textu používajte rovnaký štýl ako v nadpise.
2 Text príspevku
Na text príspevku t. j. Times New Roman, 12 pt, normálne, zarovnanie do bloku.
Text je členený nadpismi a podnadpismi odsekov. Odporúčame text príspevku členiť
minimálne na úvod do problematiky, vlastný text a záver, resp. diskusiu. Citácie sa uvádzajú
v texte v zátvorke. Literatúra sa uvádza v zozname bibliografických odkazov podľa abecedy.
Uvádzajte prosím v zozname bibliografických odkazov len zdroje citované v texte.
Text skontrolujte z hľadiska pravopisu a formálnych chýb.
3 ILUSTRÁCIE, TABUĽKY A GRAFY
Ilustrácie, fotografie a tabuľky majú popis v Times New Roman, 12 pt, kurzíva, zarovnanie na
stred. Tabuľky popisujte nad tabuľku, obrázky, schémy a grafy pod obrázok. Obrázky,
tabuľky či grafy označte číslom.
1

Titul pred menom Meno Priezvisko, titul za menom, pracovisko, úplná adresa, e-mail, telefónne číslo, webová
adresa
2
Titul pred menom Meno Priezvisko, titul za menom, pracovisko, úplná adresa, e-mail, telefónne číslo, webová
adresa
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Obrázok 1 Názov
Vzhľadom na zmenšovanie nepoužívajte veľmi tenké čiary. Uprednostňujte kontrastné
fotografie. Všetky ilustrácie a tabuľky sa musia v texte citovať. Citácie uvádzajte v okrúhlych
zátvorkách, napr.: (Obr. 1) alebo (Tab. 1), použite štýl text príspevku.
Tabuľka 1 Názov
Aktivita

Dátum

Splnené

ZÁVER
Text článku je potrebné zaslať e-mailom v súbore doc. s menom autora/autorov. V prípade, že
zasielate článok v elektronickej podobe a má komplikovanú sadzbu, odporúčame pripojiť aj
verziu v PDF súbore.
Príspevky zasielajte elektronicky na adresu konferencia.hr@gmail.com najneskôr do
30.11.2014.
Poznámka: V prípade, že príspevok má vzťah k riešeniu projektu s grantovou podporou,
uveďte túto skutočnosť podľa požiadaviek poskytovateľa podpory.
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