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I. Dorotovič, Slovenská ústredná hvezdáreň, Hurbanovo, ivan.dorotovic @suh.sk 
 

 

Abstrakt 

Zborník z 24. celoštátneho slnečného seminára Kežmarok 2018 bude publikovaný 

Slovenskou ústrednou hvezdárňou Hurbanovo. Pre zabezpečenie rýchleho vydania a rovno-

rodého uverejnenia referátov vás žiadame pripraviť vaše referáty podľa nasledovných poky-

nov. 

 

 

1. Doporučujeme použiť textový editor MS WORD. 

Ako vzor pre úpravu príspevku vám môže poslúžiť 

Zborník referátov zo 17. celoštátneho slnečného 

seminára Stará Lesná 2004 (publikovaný ešte v tlačenej 

forme), resp. zborníky z neskorších slnečných seminárov 

publikované na CD/DVD a internetovej stránke SÚH. 

 formát papiera A4  

 vertikálny priestor pre tlač je 24.5 cm , t.j. vynechať 

horný okraj 3 cm a dolný okraj 2.2  cm 

 horizontálny priestor pre tlač je 16.5 cm, t.j. 

vynechať ľavý a pravý okraj 2.25 cm  

 text pred odovzdaním dôkladne prezrite 

 

3. Na začiatku prvej strany treba uviesť: 

 názov príspevku (zarovnaný doľava, typ písma Arial 

Narrow, 24 bodov, tučné kurzíva): 

Slnečný cyklus ... 
 vynechať 2 cm (4 riadky) 

 nechať zarovnanie ľavého okraja 3.5 cm a pravého 

okraja 3.5 cm (zarážka od okraja textu 1.25 cm). 

 meno autora, organizácia a e-mail (typ písma Times 

Roman CE, 12 bodov, kurzíva) nasledovne: 

I. Dorotovič, Slovenská ústredná hvezdáreň, 

Hurbanovo, ivan.dorotovic @suh.sk 
alebo v prípade viacerých autorov 

I. Dorotovič1, M. Sobotka2 
1Slovenská ústredná hvezdáreň, 

Hurbanovo, ivan.dorotovic @suh.sk 
2Astronomický ústav AV ČR, v.v.i., 

Ondřejov, ČR, msobotka @asu.cas.cz 
 vynechať 1 cm (2 riadky)   

 v zarovnaní do bloku napísať abstrakt s typom písma 

Time Roman 10 bodov, tučné písmo: 

 

Abstrakt 

Cieľom práce bolo zistenie ... 

 

 vynechať 1 cm (2 riadky) 

 pokračovať v zarovnaní do bloku pri vynechaní 

ľavého a pravého okraja 2.25 cm a písať dvojtĺpcovo 

typom písma Times Roman CE, 10 bodov, so šírkou 

stĺpcov 8 cm a medzerou medzi nimi 0.5 cm 

 názvy jednotlivých kapitol treba písať veľkými 

písmenami, 10 bodov, tučné písmo:  1. ÚVOD 

 Poďakovanie – nadpis uviesť ako tučné kurzíva. 

 LITERATÚRA s veľkosťou písma 8 bodov a so 

zarážkou 5 úderov na ďalšom riadku príslušnej citácie 

(ak presiahne jeden riadok), napr.: 
Dorotovič I., Erdélyi R., Karlovský V.: 2008, O identifikácii    

     magnetoakustických gravitačných vĺn v slnečných póroch,  

     ed. I. Dorotovič, SÚH Hurbanovo, 16. 

 

4. Všetky obrázky, fotografie a tabuľky musia byť 

vložené do textu. Rozmerovo väčšie objekty môžu byť 

vložené jednostĺpcovo. Keďže zborník bude vydaný na 

CD, do príspevkov môžete zaradiť farebné obrázky, 

animácie a pod. Typ písma v popise obrázkov, fotografií 

a tabuliek: Times Roman CE, 9 bodov, tučné kurzíva., 

napr.: 
 

Obr. č. 5. Priebeh slnečných cyklov... 

 

5. Celkový rozsah príspevku by nemal presahovať 10 

strán pre pozvané prehľadové referáty a 6 strán pre 

krátke ústne referáty a postery (v úprave podľa týchto 

pokynov).  

 

6. Príspevky žiadame dodať výlučne v štýle zborníka 

v digitálnej forme (vo formáte DOC/DOCX a zároveň aj 

vo formáte PDF) podľa možnosti priamo na seminári, 

alebo bezpodmienečne najneskôr do 15. septembra 

2018.  

 

7. Zborník obdrží po vydaní každý účastník seminára. 

 

8. S prípadnými otázkami sa obáťte na editora zborníka 

RNDr. I. Dorotoviča, CSc., e-mail: ivan.dorotovic 

@suh.sk, resp. eleonora.hodalova @suh.sk (treba 

vymazať mezeru pred „@“). 


