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Abstrakt: Stručné zhrnutie podstaty príspevku a jeho najdôležitejších výsledkov v slovenčine 
alebo češtine. Rozsah abstraktu by nemal presahovať 300 slov (8 až 10 riadkov). Abstrakt sa 
uvedie slovíčkom Abstrakt (bold) s dvojbodkou, za ktorou nasleduje vlastný text. 
 
Abstract: Stručné zhrnutie podstaty príspevku a jeho najdôležitejších výsledkov v angličtine. 
Rozsah anglického abstraktu by nemal presahovať 300 slov (8 až 10 riadkov). Abstrakt sa 
uvedie slovíčkom Abstract (bold) s dvojbodkou, za ktorou nasleduje vlastný text v angličtine. 
 
Kľúčové slová: po vynechaní jedného riadku (veľkosť 12) sa uvedie cca 5 slov, 
charakterizujúcich podstatu opisovaného problému. Za názvom Kľúčové slová (bold) 
s dvojbodkou sa napíšu jednotlivé výrazy (v slovenčine, češtine) s malým začiatočným 
písmenom, oddelené čiarkou, napr: zosuv, odvodňovacie vrty, stupeň stability, sanácia. 
Kľúčové slová zaberú 1, maximálne 2 riadky. 
 
Key words: po vynechaní jedného riadku (veľkosť 12) sa uvedie cca 5 slov v angličtine, 
charakterizujúcich podstatu opisovaného problému. 
 

Prípadné odseky v texte abstraktu i v celom príspevku odsadzujte 1 cm. Celý tento 
dokument je napísaný v tvare, v ktorom požadujeme poslať Vaše príspevky a môžete ho 
použiť ako vzor.  

 
Pre celý článok platia nasledujúce pokyny: 
Vzhľad strany: okraje hore, dolu, vľavo i vpravo sú 2,5 cm, záhlavie 1,25 a zápätie 1,4 

cm., formát papiera je A4. Typ použitého písma je Times New Roman, veľkosť 12, 
riadkovanie jednoduché. Text sa zarovnáva z obidvoch strán.  

Názov článku: v záhlaví dokumentu je názov konferencie miesto a termín jej konania 
(Times New Roman, italic, veľkosť 12, centrované). po vynechaní jedného riadku napíšete 
názov príspevku veľkými písmenami, veľkosť 14, bold. Po vynechaní riadku sa uvedie meno 
(mená) autora bez titulov (veľkosť 12, bold) a po vynechaní riadku adresa pracoviska 
s mailovou adresou (veľkosť písma 11, italic). Názov článku, mená autorov a ich adresy sa 
vycentrujú. Vynechajú sa 2 riadky (veľkosť 12) a od ľavého okraja sa začína slovom Abstract 
a textom abstraktu v angličtine. 

 
Strany príspevku žiadame číslovať dolu v centre strany.  
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1. Úvod 

 Názvy kapitol píšeme veľkosťou písma 12, bold, od ľavého okraja. Pod názvom 
kapitoly vynechávame jeden riadok (veľkosť 12). Text začíname písať s odsadením 1 cm. Pri 
členení kapitol zachovávame dve hierarchické úrovne. Kapitoly číslujeme – hlavné kapitoly 
sú označené celým poradovým číslom, podkapitoly číslom s desatinným členením a ich názvy 
sú napísané italicom, bold. (napr. 2.1 Nová podkapitola). Pod kapitolami vynechávame 
riadok, pod podkapitolami začíname s písaním textu bez vynechania riadku. Medzi kapitolami 
vynechávame 1 riadok (veľkosť 12). 
 
2. Obrázky a tabuľky 

 Obrázky a tabuľky vkladáme do textu zarovnané s ľavým okrajom. V každom príspevku 
sa číslujú od 1 (obr. 1, tab. 1). 
 
2.1 Obrázky 

Podľa rozmerov obrázku môže ho text obtekať alebo je od základného textu oddelený 
1 riadkom nad obrázkom a 1 riadkom pod textom k obrázku. Odvolávky na obrázky v texte sa 
uvádzajú skratkou obr. s malým začiatočným písmenom (napr. ... ako vyplýva z obr. 2). Text 
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Obr. 1: Dlhodobé zmeny hodnôt povrchového reziduálneho napätia 

Fig. 1: Long-term changes of surface residual stress 
 
pod obrázkom sa napíše v slovenčine (češtine) a pod ním v angličtine, písmom veľkosti 11, 
italic, centrované na stred obrázku. Použiť možno i farebné obrázky a fotografie. 
 
2.2 Tabuľky 

Pre umiestnenie tabuliek platia rovnaké zásady ako pri obrázkoch. Rozdiel je iba 
v umiestnení názvu tabuľky, ktorý je nad tabuľkou (v slovenčine i v angličtine). V texte sa na 
tabuľku odvoláva skratkou tab. (napr.: Výsledky sú zhrnuté v tab. 3). 
 

Tab. 3: Vlastnosti horninového materiálu 
Tab. 3: The properties of rock material 

MMM        
mmm        
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3. Písanie literatúry 

V texte sa literatúra cituje uvedením autora a roku vydania diela, oddelené čiarkou (Pekný, 
2001) alebo ...ako uvádza Pekný (2001). V prípade dvoch autorov sa citujú obaja (Pekný, 
Krásny, 2004), v prípade viacerých autorov sa používa skratka et al. (Pekný et al., 2000). Za 
článkom sa napíše Zoznam literatúry (ako názov kapitoly bez číslovania) a  citované diela sa 
usporiadajú v abecednom poriadku podľa platnej STN – pozri vzor:   
 
Zoznam literatúry 

Biely, M., Modrá, Z., Žltohnedý, V.: Sanácia aktívneho zosuvu. In zborník referátov z konf. 
Geológia a životné prostredie 3. Vyd. Dionýza Štúra, Bratislava, 2003, s. 71 - 74 

Mokrý, J.: Hydrogeologický monitoring zosuvného územia. Podzemná voda č. 5, Bratislava, 
1999, roč. 2, s. 12 – 22 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Rozsah príspevku je maximálne 12 strán. Objem príspevku nesmie presiahnuť 5 MB. 
V prípade rozsiahlejsieho článku prosím kontaktujte členov prípravného výboru.  
 
Príspevok, napísaný podľa týchto pokynov žiadame doručiť Prípravnému výboru konferencie  

do 30. marca 2016 
v elektronickej podobe e-mailom na adresu: monika.sulovska@stuba.sk. 
 
 
V prípade, že máte článok záujem publikovať v časopise Geotechnika, je potrebné poslať 
článok do 1. marca na adresu: jana.frankovska@stuba.sk. 


