
POKYNY PRE AUTOROV prác ŠVOČ 

Práce ŠVOČ sa môžu uverejniť ako pôvodné vedecké práce z oblasti lesníctva. Práce bude lektorovať 

oponentská rada, ktorá vyberie najkvalitnejšie práce pre časopis Acta Facultatis Forestalis.  

ŠTRUKTÚRA PRÁCE:  

Stručný a výstižný názov práce  

Meno a priezvisko autora  

Abstrakt – Podmienky pre abstrakt sú totožné s podmienkami pre anotáciu práce ŠVOČ. Anotácia 

obsahuje meno autora, ročník, názov katedry na ktorej bola vypracovaná práca ŠVOČ, meno vedúceho 

práce, názov práce a stručný a výstižný obsah (abstrakt) práce. Anotácia nesmie presiahnuť rozsah jednej 

strany veľkosti A4 pri type písma Times New Roman, veľkosti písma 12 a riadkovaní 1 (jednoduché). 

Musí byť odovzdaná vo vytlačenej podobe veľkosti strany A4 ako aj v elektronickej podobe vo formáte 

MS Word poslaním cez elektronickú poštu členovi rady ŠVOČ príslušnej katedry. Anotácie budú 

uverejnené v zborníku anotácií, ktorý vychádza každoročne.  

Kľúčové slová – slová alebo slovné spojenia vybrané z názvu resp. z textu práce, charakterizujúce obsah 

daného dokumentu, zrozumiteľné a použiteľné pre registre a databázy. Počet: 3-5.  

Štruktúra článku: Pre pôvodnú vedeckú prácu sa odporúča: úvod a rozbor problematiky, materiál 

a metódy, výsledky, diskusia, záver a súhrn, zoznam citovanej literatúry (ktorému musia 

zodpovedať citácie v texte), súhrn v anglickom alebo nemeckom jazyku (v prípade, že článok je v 

cudzom jazyku, súhrn je slovenský), kompletná poštová a elektronická adresa autora (autorov) s titulmi 

a vedeckými hodnosťami (napr. Ing. Michal Bugala., bugala@tuzvo.sk, Katedra pestovania lesa, 

Lesnícka fakulta, Technická univerzita vo Zvolene, T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen). Zároveň je 

potrebné preložiť názvy a hlavičky obrázkov a tabuliek do zvoleného cudzieho jazyka.  

Preklad súhrnu (resp. celého článku) do cudzieho jazyka zabezpečuje samotný autor, ktorý taktiež 

zodpovedá za jazykovú a obsahovú správnosť prekladu textu. Súhrn obsahuje aj preklad názvu 

článku. Ak je celá práca napísaná v cudzom jazyku, súhrn je v slovenčine.  

FORMÁLNA ÚPRAVA PRÍSPEVKU  

Prácu je potrebné odovzdať v elektronicky. V prípade, že je príspevok prijatý, je potrebné verziu 

upravenú po recenzii odovzdať spolu s definitívnou verziou obrázkov elektronickou poštou. S 

ohľadom na to, že technickú edíciu robí vydavateľstvo TU v programe Page Maker, musí byť text práce, 

vrátane tabuliek, napísaný v textovom editore Microsoft Word (resp. uložený - exportovaný v tomto 

formáte). Rozsah práce má zodpovedať max. 10 tlačeným stranám (cca 15 normovaných strán) vrátane 

tabuliek a obrázkov.  

Tabuľky a obrázky je najlepšie priamo zaradiť do textu na príslušné miesto.  

Tabuľky budú tlačené písmom Times Roman veľkosti 9 bodov (9 pt). Ich šírka a výška nesmú pri tejto 

veľkosti písma presiahnuť rozsah strany formátu B5 (max. 126 mm x 170 mm pri ich umiestnení zvisle, 

max. 180 mm x 110 mm pri ich umiestnení na ležato). Tabuľky presahujúce uvedené rozmery je 

potrebné preorganizovať alebo rozdeliť! V tabuľkách nepoužívajte hrubé čiary.  

Obrázky, umiestnené zvisle by nemali presiahnuť rozmery 126 mm (šírka) x 170 mm (výška), obrázky 

umiestnené na ležato by nemali presiahnuť rozmery 180 mm (šírka) x 110 mm (výška). Názov obrázkov 

musí byť dostatočne veľký na to, aby bol čitateľný aj po prípadnom zmenšení na formát stránky (šírka 

126 mm). Zvážiť nutnosť použitia fotografií. Farebná tlač nie je možná, autori by preto v záujme 

dostatočnej kvality reprodukcie obrázku či fotografie mali dodať vždy čiernobielu verziu. Názvy a 



hlavičky tabuliek a názvy obrázkov je potrebné preložiť do cudzieho jazyka (rovnakého ako u súhrnu). 

Každá tabuľka a obrázok musia mať názov. 

Pre písanie textu je potrebné dodržiavať všeobecné zásady práce s textovým editorom (nepoužívať tvrdé 

delenie slov, Enter dávať len na konci odseku, za čiarkou, bodkou, bodkočiarkou vždy nasleduje 

medzera, nikdy nie pred nimi, zátvorky neoddeľovať od textu medzerou, nepoužívať lomky namiesto 

zátvoriek atď.). Je potrebné dbať na rozlíšenie číslice „0“ a písmena „O“, číslice „1“ a písmena 

„l“!! Latinské názvy (napr. druhov, slt a pod.) a doslovne prebrané citáty písať kurzívou. Skratka mena 

autora opisu druhu sa píše normálnym písmom, nie kurzívou (napr. Abies alba Mill.). Kapitoly je 

potrebné priebežne číslovať, nepoužívať viac ako trojstupňové členenie. Mená autorov literárnych 

zdrojov v odkazoch v texte aj v zozname literatúry písať MALÝMI KAPITÁLKAMI. 

V prípade, že citovaná práca má troch alebo viacerých autorov, v odkaze v texte uviesť len prvého autora 

a doplniť „a kol.“ alebo et al., ale v zozname literatúry je potrebné uviesť všetkých autorov. 

Pre písanie vzorcov je potrebné používať vzorcový editor! Vo vzorcoch aj v texte je potrebné 

premenné písať kurzívou, konštanty, matematické funkcie normálnym písmom, matice a vektory tučným 

písmom. 

V definitívnej verzii článku po recenzii musia byť všetky uvedené smernice dodržané. V opačnom 

prípade bude článok vrátený autorovi na úpravu. 


