XVI. KONFERENCIA SLS a ČLS

25.-29. JÚNA 2012

ZBORNÍK PRÍSPEVKOV
Krátke nerecenzované príspevky, resp. abstrakty k prezentovaným referátom a posterom budú
publikované v Zborníku príspevkov, ktorý obdrží každý riadne zaregistrovaný účastník
konferencie pri registrácii na začiatku konferencie.
Ďalšie kópie zborníka bude možné za poplatok dokúpiť, resp. doobjednať.
Posledný termín odoslania príspevkov, resp. abstraktov do zborníka je 10. máj 2012 na adresu
zuzana.zatovicova@savba.sk, resp. elena.stefkova@savba.sk.

Inštrukcie pre autorov nerecenzovaných príspevkov:
Autori referátov majú v prípade záujmu možnosť publikovať v Zborníku príspevkov krátke
nerecenzované príspevky podľa nasledovných inštrukcií:


jazyk: slovenčina, čeština, alebo angličtina



rozsah: maximálne 4 strany A4 (aj s obrázkami), font Times New Roman, veľkosť 12, okraje
2,5cm, riadkovanie 1, bez špeciálneho formátovania a odsadzovania, uložené vo formáte
DOC, DOCX, RTF



členenie príspevku:
- Názov (aj v angličtine);
- Mená a priezviská autorov;
- Adresy pracovísk autorov (názov pracoviska, ulica + číslo, PSČ, mesto, štát, e-mail);
- Abstrakt (v angličtine);
- Kľúčové slová (max. 5, v angličtine)
- Text – štandardné členenie na kapitoly;
- Literatúra (príklady k úprave referencií viď nižšie)



obrázky:
- bitmapové obrázky (odtiene sivej): šírka minimálne 13 cm, rozlíšenie minimálne 300dpi,
uložené vo formáte JPG, TIF, PSD, BMP
- vektorová grafika: obrázky uložené vo formátoch AI, EPS, WMF, EMF, CDR
- perovky: rozlíšenie minimálne 600dpi, uložené vo formáte PSD, BMP, TIF
- popisky k obrázkom: aj v angličtine

Inštrukcie pre autorov abstraktov:
Platí pre autorov posterov (prípadne autorov referátov, ktorí nemajú záujem o rozšírený
príspevok):
 jazyk: slovenčina, čeština, alebo angličtina
 rozsah: maximálne 1 strana A4, font Times New Roman, veľkosť 12, okraje 2,5cm,
riadkovanie 1, bez špeciálneho formátovania a odsadzovania, uložené vo formáte DOC,
DOCX, RTF
 členenie abstraktu:
- Názov (aj v angličtine);
- Mená a priezviská autorov;
- Adresy pracovísk autorov (názov pracoviska, ulica + číslo, PSČ, mesto, štát, e-mail);
- Text (nečlenený na kapitoly, bez obrázkov, bez referencií);
- Kľúčové slová (max. 5, v angličtine)
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Úprava citácií:


v texte:

Jesko (1992) alebo (Jesko 2001)
Krenn & Kristensen (2004) alebo (Krenn & Kristensen 2004)
Eidhammer et al. (2004) and (Eidhammer et al. 2004)


za textom:

- článok v časopise:
Krenn H.W. & Kristensen N.P. 2004. Evolution of proboscis musculature in Lepidoptera. European
Journal of Entomology 101: 565-575.
- monografia:
Eidhammer I., Jonassen I. & Taylor W.R. 2004. Protein Bioinformatics: An Algorithmic Approach to
Sequence and Structure Analysis. John Wiley & Sons, Ltd., Chichester, 355 pp.
- kapitola v monografii alebo zborníku:
Jesko T. 1992. The root as an integral part of plant, pp. 1-30. In: Kozinka V. & Kolek J. (eds),
Physiology of the Plant Root System, Kluwer Academic Press, Dordrecht, Boston, London.Z
- on-line publikácie:
Holmes S. & Watson J. 2006. The Baker Street homepage (release 4.0).
http://www.bakerstreet.com/ (accessed 31.12.2005).ORNÍK%PRÍSPEVKOV%

