
POKYNY PRE PREDNÁŠAJÚCICH 
 

 
ABSTRAKTY 
 

Abstrakty označené ako priezvisko.zjazd2020 zasielajte na emailovú adresu 

sudnelek2020@gmail.com, najneskôr do 31.03.2020    

                                                                          → termín predĺžený, bez bližšieho upresnenia 

 
FORMA ABSTRAKTU 
 

Nadpis písmo Calibri, tučné, veľkosť 14  

Autori mená autorov  písmo Calibri, veľkosť 12 

 pracoviská  písmo Calibri, veľkosť 12, kurzíva 

 za menom každého autora označte číslom vo forme horného indexu príslušnosť 
autora k pracovisku, pred názov pracoviska uveďte obdobné číslo  
vo forme horného indexu 

Text  písmo Calibri, veľkosť 12, max. 300 slov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDNÁŠKA 

Časový limit prednášky je 10 minút. 

Prosíme o včasné odovzdanie prezentácie obsluhe dataprojekcie (pred začatím prvého 

prednáškového bloku v daný deň) a o dodržanie časového limitu. 

 

Dôležitá informácia! 

V súlade s pokynmi ARS CME je každý prednášajúci povinný vložiť do svojej prezentácie  

ako druhý slajd v poradí Vyhlásenie o konflikte záujmov (vzor dostupný na stiahnutie). 

 
 
 
POSTER 

Bez požiadavky konkrétnych rozmerov. 

Prosíme o odovzdanie posteru pri registrácii. Obsluha následne zabezpečí jeho vyvesenie.  
 
 

Nadpis 
 
Novák J.1, Nováková J.2 
1Ústav súdneho lekárstva, UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta, Košice, Slovensko 
2Súdnolekárske a patologickoanatomické pracovisko ÚDZS, Košice, Slovensko 
  
text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text 
text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text 
text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text 
text text text 



POKYNY PRE AUTOROV DO ČASOPISU 
 
Autori majú možnosť publikovať články súvisiace s prednášanou témou alebo iné články rôzneho 
typu (pôvodná práca, kazuistika, prehľadový článok) v časopise Folia Societatis Medicinae Legalis 

Slovacae. 
 
Príspevky zasielajte označené ako priezvisko.folia2020 na emailovú adresu sidlo45@gmail.com 
najneskôr do 15.05.2020. 
 
 

Rukopisy musia zodpovedať pravidlám uvedeným v „Uniform Requirements for Manuscripts 
Submitted to Biomedical Journals“, 5th edition, New Engl J Med 1997; 336 (4): 309-315. Rukopisy 
je potrebné zaslať napísané v anglickom, českom alebo slovenskom jazyku v textovom editore 
Microsoft Word. Pri písaní príspevkov sa odporúča dodržiavať štruktúrované členenie na Úvod, 
Metódy, Výsledky a Záver. Rozsah príspevkov je určený minimálne na štyri strany formátu A4. 
 

Forma textu má byť nasledovná: písmo Arial, veľkosť písma 10, je potrebné bezpodmienečne 
dodržať riadkovanie 12 bodov! Každý príspevok musí mať nadpis bez bodky na konci, písmo Arial, 
tučné, veľkosť 12 bodov, meno/-á autora/-ov v tvare priezvisko, iniciála/-y krstného mena, čiarka 
(napr. Budínsky I,), pracovisko autora/-ov s uvedením mesta a štátu. Pre identifikáciu autora  
a pracoviska je potrebné použiť arabské číslice v hornom indexe pred menom autora a pracoviska 
(napr. 1Budínsky, .. 1Ústav...). 
 

Každý príspevok musí obsahovať štruktúrovaný abstrakt rozsahu do 250 slov, 3 – 5 kľúčových slov 
a adresu korešpondujúceho autora, vrátane e-mailovej adresy. Rukopisy ponúknuté v anglickom 
jazyku musia obsahovať aj názov, abstrakt a kľúčové slová v slovenskom alebo českom jazyku. 
Rukopisy ponúknuté v českom alebo slovenskom jazyku musia obsahovať aj názov, abstrakt  
a kľúčové slová v anglickom jazyku. Nasleduje vlastný text príspevku. 
Tabuľky a grafy musia byť upravené, každá/ý na osobitnom liste, s názvom nad tabuľkou/grafom  
a poznámkami pod tabuľkou/grafom. Tabuľky a grafy nemajú obsahovať duplicitné údaje. V texte 
musí byť uvedené, kde majú byť umiestnené. Fotografie – čierno-biele (pre časopis). 
 

Literatúra a skratky – spôsob citovania odkazov na literatúru a zoznam skratiek sú uvedené  
vo vyššie citovanom dokumente „Uniform Requirements....“ v časti „References“. Odkazy sa 
označujú v texte číslom v zátvorke a na konci textu sa uvádzajú v zozname v poradí, v akom boli 
citované. Mená autorov sa uvádzajú všetky, ak sú traja autori, ak sú štyria a viacerí, uvádzajú sa 
prvé tri mená a doplní sa et al. Nasleduje názov článku, názov časopisu, rok vydania, volume  
a príslušné strany. Za správnosť odkazov je zodpovedný autor. 
 

Príklady citovania odkazov: 
Článok:  
1. Greenblatt DJ, Abernethy DR, Shader Jr RI. Pharmacokinetic aspects of drug therapy  

in the elderly (commentary). Ther Drug Monit 1986; 8 (6): 249-255. 
Monografia:  
2. Mitchell JR, Horning MG (Eds). Drug metabolism and drug toxicity. New York; Raven Press, 

1984: 1-25. 
Kapitola v monografii:  
3. Kutt H, Pippenberg CE et al. Plasma clearance of nor-methsuximide in a uremic patient.  

223-226. In: Levy RH, Pitlick WH, Meijer J (Eds). Metabolism of antiepileptic drugs. New York; 
Raven Press, 1984. 

Internet:  
4. http://www.med.monash.edu.au/medical 


