
 

 

“USMERNENIE PRE FORMÁLNU ÚPRAVU PRÍSPEVKU” 

Papier A4 (21 x 29,7 cm) s okrajmi vľavo, vpravo, zhora a zdola 2,5 cm, riadkovanie 1. 

 

Nadpis písať veľkým typom písma 

(Times New Roman CE 12, tučne, centrovať) 

Medzera 1 riadok 

 

Meno Priezvisko 

(Times New Roman CE 12, centrovať, bez titulov) 

Medzera 1 riadok 

 

Text článku – textový editor Word 2003, 2007, typ písma Times New Roman, normal, veľkosť písma 

12, riadkovanie jednoduché (1), Odstavec – zarážku nastaviť na 0,5 cm, medzery pred odstavcom 6 

bodov. 

Nadpisy kapitol 

Nadpisy kapitol písať Times New Roman CE, tučne, veľkosť 12, bez zarážky – od okraja. 

Latinské názvy písať kurzívou.  

CITÁCIE AUTOROV V TEXTE a použitej literatúre kapitálkami (v texte v okrúhlych zátvorkách). 

 Tabuľky a grafy vložiť do Wordu. Tabuľky číslovať a popisovať nad tabuľkou od kraja, za číslom 

bodku a na konci názvu bez bodky:  

Tabuľka 2. Výskyt škodlivých činiteľov v roku 2009 

 Grafy číslovať a popisovať pod obrázkom, centrovať, za číslom bodku a na konci názvu bez bodky: 

Obrázok 6. Podiel náhodnej ťažby na celkovej ťažbe 

Odkaz na tabuľku a obrázok v texte dávať do zátvoriek a text napísať celým slovom napr. (Obrázok 1), 

(Tabuľka 1). Citácie v texte upraviť podľa usmernenia citácií pre časopis Forestry Journal (v prílohe) 

Na konci príspevku uviesť celé krstné meno a priezvisko aj s titulmi (kapitálkami),  

adresu zamestnávateľa aj s PSČ a e-mailovú adresu – veľkosť písma 11, kurzíva 

 

Rozsah referátu – max. 6 strán. 

Tabuľky – používať len na zhrnutie väčšieho počtu číselných údajov, alebo vtedy, ak sa tým zvýši 

prehľadnosť. Tabuľky priebežne číslovať arabskými číslami (Tabuľka 1) a uviesť stručný a výstižný 

nadpis. 

Obrázky – (grafy) dopĺňajú text. Označenie: Obrázok 1 a výstižný názov obrázku. Grafy majú byť 

maximálne úsporné. Grafy označovať ako obrázky. 

Literatúra – zoznam použitej literatúry, uvádzať skrátené citácie a len publikácie citované v referáte.  

Príklady: 

ZÚBRIK, M., LEONTOVYČ, R., KUNCA, A., 2002: Výskyt motýľa Ectoedemia  liebwedella Z. (Lep.: 

Nepticulidae) vo vybraných bukových porastoch Slovenska. Forestry Journal 48 (1): 1–10.   

KUNCA, A., LEONTOVYČ, R., 2005: Možnosti aplikácie fungicídov a biopreparátov v systéme 

integrovanej ochrany lesa. In KUNCA, A. (Ed.): Aktuálne problémy v ochrane lesa 2005, zborník 

referátov z celoslovenského seminára, 28. - 29. 4. 2005 v Banskej Štiavnici, s. 148–150. 

MICHALÍK, P. et al., 2000: Ochrana lesov a prírody. Bratislava, Príroda, 366 s. 

 

Poznámka: Využite možnosť poďakovať grantovým agentúram na konci Vášho príspevku napr.: Táto 

práca vznikla vďaka podpore Agentúry na podporu výskumu a vývoja v rámci riešenia projektu APVV-

0612-07 „Náchylnosť vetrom destabilizovaných lesných ekosystémov voči pôsobeniu vybraných 

disturbančných faktorov“. 


