Index 19. ročníka
Kurzívou sú vytlačené tie čísla strán, na ktorých sa slová, spojenia slov,
termíny, väzby a pod. rozoberajú podrobnejšie.
AB 211
akvadukt 357
akonáhle 219
Alžír, v Alžíre/Alžíri
Amica 211
asymetria 158
auskultácia 38
autoionizácla 158

22—23

Barbier zo Sevilly 20
Batul 212
bernolákovčina 203—204
betonár 70
Bikava 2.09
bod, fakulový b. 159, umbrový b. 166,
hmotný b. 349
bolestné 132
bomba, Ellermanova b. 159
Bon ami 211
Bon pári 21,1
borovnice 364
bouldering 341—345
brucho, b. ako sud 80
brusiareň 198
bublina, chromatická b. 160
bunka, gigantická b. 160
bunkový 30
Bystrička 305
byť, b. v merku 255—256
cestovináreň 200
cirkulácia, veľkoškálová c. na Slnku
166
cítiť sa, c. sa rovnocenný, c. sa seberovný 222
clea, nora. pl. cley 384—385
cukor, pieskový c. 30
cukronosný 2516
cup 89
cyklus, c. slnečných škvŕn 156, Halov
c. 160, jedenásťročný slnečný c.
161, slnečný c , c. .slnečnej aktivi
ty 105

čas 349
černica 17
čerpadláreň 200
čiara, interkombinačná č., intersystémová č. 161, satelitná č. 164
činkáreň 199
čínština 204
čipsáreň 199
číslo 74, centrálne relatívne č. Rz,
č. Carringtonovej rotácie 158, Wolfovo č., ziirišské relatívne č. slneč
ných škvŕn 167
číslovka: čítanie č-viek zapísaných
číslicami 383—384
čižmičkáreň 200
čučoriedky 364
Cukovskij 220
dalekohlad, Walterov č. 167
Davis cup 89i
dáta 142—144
dej 346
dialkovod 357
dielec, pochôdzkový strešný d. 190
diskusia, panelová d. 380—381
dlžka 349, aktívna heliografická d.
158, d. dráhy 350
doba 349, obežná d. 353
dobytkárstvo 69
docent 283—284
dokázať 218
dolina 1154
domnienka, fyzikálna d. 346
dopredu, d. dakujem 16
doska, d. na miesenie, d. na cesto, d.
na mäso 184—185
dozrieváreň 199
dráha 350
dubovo-bukový 221
20 HP 211
dvojica, d. síl 355
dynamika 349

dynamo, slnečné d. 165
dýchanie, mechúrikové d. 41
efekt, e. slnečnej erupcie, Evershedov e. 159, obrátený Evershedov
chromosferický e. 163, priechodný
e. 164, Wilsonov e. 167
ekológ 69
ekológia 69
element, magnetický e. 160
ementál 208
empíria 346
energia, mechanická e., kinetická e.,
pohybová e., kinetická e. sústavy,
potenciálna e., polohová potenciál
na e., elastická potenciálna e., e.
pružnosti, zákon zachovania e. 352
erupcia, biela slnečná e. 158, dvojvláknová slnečná e., elektrónová
slnečná e., e. kozmického žiarenia
159, gama e., homologická slneč
ná e. 160, kompaktná slnečná e.
161, neviditeľná slnečná e., okra
jová slnečná e. 163, pomalá slneč
ná e., protónová slnečná e., protuberančná slnečná e., rôntgenová
slnečná e. 164, slnečná e., chromosferická e., slnečná e. konfigurácie
A, slnečná e. v H 165, veľká sl
nečná e. 166
experiment 346
K

fakula, fotosferická f. 159, polárna
f. 164
fantazírovať 219
fáza, f. vzplanutia 160, impulzová f.
161
fibrila 160
filter, interferenčno-poiarizačný
f.
161, Lyotov f. 162, Solcov f. 166
filtrogram 160
flokuia, chromosferická f. 160. prs
tencová f. 164
fluxula 160
fotoionizácia 160
fotosféra, pokojná f. 164
frezeológia: názvy častí tela v slo
venských frazeologizmoch 79—85,

frazeologické jednotky typu
hus, komu prasa 296—303.
frekvencia 354
Fructus 210
fukáreň 196
fúzy 160
fyzik 69
fyzika 69

komu

geológ 69
geológia 69
Golianovo 281
Gondovo 281
-grafia 135—137
Granko 210
granula 160, fakulová g. 159, flokulová g. 160, vybuchujúca g. 1'66
granulácia, anomálna g. 158, chro
mosferická g. 161
gravitácia 353
Heliol 210
hindčina 127
hindustančina 127
hlava, h. ako merica, h. ako koleno
80
hliváreň 200
hluk 75
hmota 345, pohonná h. 381
hmotnosť, merná h. 349, zotrvačná
h., gravitačná h. 352
hodinár 66
hodnota, číselná h. fyzikálnej veli
činy 347, absolútna h. vektorovej
veličiny 348
hodové 148
holohumnica 243
homonymum 232—237
horolezectvo 341
horúcovod 358
humno 242
hus: komu h., komu prasa, komu pe
čená klobása 298—303
hustota 349
hutníctvo 68
hutník 68
hybnosť, h. hmotného bodu, h. sústa
vy hmotných bodov 352

hydinár 69
hydinárstvo 69
hypotéza, fyzikálna h. 346
chod, ch. vlaku 141
chrap 40
chrapot 39, 40, bublinový ch., zvuč
ný ch., nezvučný ch. 40, kovovozvučný ch. 41
chrop (čes.) 40
chutiť 30
chutnať 30
chvostové 150
chýbať 189
chybieť 189
chybiť 189
chybovať 189
-ika 135—137
index, i. kalciových flokúl, i. slneč
nej činnosti 161, súhrnný erupčný
i. 166
importancia 162
impulz, i. sily 352
Inkao 210
inklúzia 161
intelektuálny 245
intenzita, i. gravitačného poľa 353
interval, časový i. 349
Intim 211
ionizácia 161
isť, í. pod nôž 191—192
ja 220
jadro, erupčné j . 159, j . Slnka 161
jarmočné 149
jav, fyzikálny j . 346
jazda, j . vlaku 141
jazyk, j . v českom preklade románu
V. Šikulu Majstri 3—10; j . realis
tických rozprávkových rozhlasových
hier 14—19; j . moderných rozpráv
kových rozhlasových hier 42 —48,
j . v románe K. Jarunkovej Čierny
slnovrat 265—273; j . v poviedke J.
Pappa Bratia 273—279
jazyk, j . ako lemeš 80

jazyková kultúra, poľská knižka o
j-ej k-e 23—25
jazyková situácia, typy j-ch s-í 97
—98, j . s. v ZSSR 99—103, j . s. v
ázijských krajinách 103—105, j . s.
v Indii 106—109, j . s. v afrických
rozvojových krajinách 109—112, j .
s. v USA 112—114, j . s. v Bruseli
115—116. j . s. v Nórsku 293—298
jazykový 308, 309
jednotka, fyzikálna j . , j . fyzikálnej
veličiny, základná j . , základné j-y
sústavy SI, odvodené j-y sústavy
SI, vedľajšie j-y 347
k/ku 256
kalif, K. z Bagdadu 20
Kalnik, Horný K., Dolný K. 304
kam 218
kanál, L. sg v k-i, N. pl. k-y i k-e
288, filamentový k. 160
kanditáreň 199
kapustáreň ,200
karamelkáreň 199
karmina 146
Karola 210
kaučukáreň 199
Kavona 210
Kavyt 210
kde 218
keramikáreň 199
kinematika 349
kladka 356
klasifikácia, mountwilsonská k. slneč
ných škvŕn 163, ztirišská k. škvŕn
1,67
Kláštor pod Znievom 305
klin 356
klobása: komu. hus. komu prasa, ko
mu pečená k. 238—303
kmit 74
koberciareň 246—247
kobercovňa 201
Kočíová 192
kokiláreň 199
koleso, k. na hriadeli 356
kolešňa 243
kolízia 62—63

Kolos 213
kométa, k. Halley, Halleyho k. 167
komparátor, Dopplerov registračný k.
159
kompenzátor, Dopplerov k. 159
komplex, k. aktivity na Slnku Í61
konferencia, k. o teoretických otáz
kach marxistickej jazykovedy 116
—118
kotložiť 14
krajinoveda, lingválna k. 308—311
Krátky .slovník slovenského jazyka:
sémantický opis slovnej zásoby v
KSSJ 65—71, definícia termínu a
názvu v KSSJ 71—79, skratky a
značky v KSSJ 225—231, homony
ma v KSSJ 233—237
krepitácia 40
krm 169—170
krmivo 169—170, objemové k. 170
krmovina 169—170
krna 51
Krnča 48—52
krnieť 50
Krno 49
kulaga 16
kultúra jazyka, k. j . v Čs. rozhlase
269—290
kúrenár 70
kurič 70
kužeľ, k. trenia 357
kvalitár 70
kyv 74
ľahko 196
Laktino 209
lambdameter 159
lampa, kontrolná 1. 187—188
Lastomír, L. sg. v L-e 22—23
Late 209
látka, tuhá L, kvapalná L, plynná 1.
354, pohonná 1. 381
lekvárovňa 201
liehovarníctvo 69
liepak 342
liepanie 341—345
lingválny 308—311
líce, 1-a ako jabĺčka 80

línia, inverzná magnetická 1. 162
-lógia 135—137
lopár 184—185
lúč 75
lupienkáreň 199
máčiareň 198
magnetograf 162
makrospikula 162
MaUcao 209
mať, m. kolíziu 62—63
matematik 70
matematika 69
materčina, materinčina 204—205
matéria 345
mäsiar 66
mäsiarstvo 67
medaila, G. sg. m-y 288
medzibunečný 30
mechanika, klasická m., relativistic
ká m., kvantová m., teoretická m.,
štatistická m., technická m. 348
mechanizmus, Hyderov m., m. nára
zu 160, Petschekov m. 164, Sweetov
m. 166
meranie, fyzikálne m. 347
merkovať 255
metóda, m. merania, meracia m., pria
ma meracia m., nepriama meracia
m., relatívna meracia m., komparačná meracia m., porovnávacia me
racia m., substitučná meracia m.,
nahradzovacia meracia m., 'kompen
začná meracia m., vyrovnávacia
meracia m. 347, výchylková mera
cia m., diferenčná meracia m., roz
dielová meracia m., nulová mera
cia m., interpolačná meracia m.,
extrapolačná meracia m. 348
mikroturbulencia, magnetická m. 162
mimo 29
mimobunečný 30
minimum, Mauderovo m. 162
mliekár 69
mnohouholník, m. síl 351
model, Babcockov m. 158, Leightonov m. 162, štandardný m. Slnka
166

obálka, žiarivá o. 167
oberačka 145
objem 349
oblasť, efemérna o. 159, medziskupinová o. 162, o. minimálnej teplo
ty 163, prechodná o. 164, unipoláma magnetická o. na Stoku, vy
nárajúca sa magnetická o. 166
oblievačkové 149
obliekáreň 2O0
nabijáreň 198
obručiareň 200
nábytkár 69
obsah, o. plochy 349
nábytkárstvo 69
obuwníctvo 67
nálezné 152
odbor, vedný o. 346
nanuk 209
odborársky 382
napariť, n. pokutu 19
odborový 382
náprsenkáče 17,2
odpočiváreŕi 198
natierač 70
odpustové 148
náuka 346, n. o oblasti 310
odškodné 152
navijáreň 198
ohybáreň 198
návlek, návleky 362—3^3
ochraptený 287
návrhár 69
oko, oči ako lopáre, ako trnky, ako
návrháreň 200
nevädze, ako nezábudky 80
okoštovať 17
oldomáš 145. 150
návrhárstvo 69
on, A. sg. na neho, naňho, naň 85—
názov: n-y výrobkov a ich motivácia
88
206 —214
opierka 141
nebesá 54—55
opravár 70
nebo 53—55
optika, o. kĺzavého dopadu 163
nedopatrenie 19
organizácia, odborová o., odborárska
nech, n. ti padne na zdravie 16
o. 382
nemčina 204
os, o. otáčania, rotačná o. 355, voľ
nerv, n-y áko zo železa, ako motúzy
ná o. 356
ao
oscilácia, 'krátkoperiodická lokálna o.
neska 208
161, o. slnečného povrchu, o. v
neutríno, slnečné n. 165
umbre 163
nevadiť 217
osnova, G. pil. osnov 31—32
noha, n-y ako stĺpy, ako centy 80
ospravodlovať 287
nohavice, náprsenkové n. 171 — 172,
ostružina 17
montérkové n., živôtikové n. 171
otočenie 355
norma: technické n-y v doprave 138
overal 172
—142.
ozvena 73
nos, L. sg. na n-e 319—320, n. ako
uhorka, ako cvikla, ako mrkva 80
pád 327, voľný p. 353
nositeľka, n. sily 351
pahorok, magnetický p. 162
notitia 215
pajta
243—244
nôž, isť pod n. 191 — 192
páka 355, jednozvratná p., dvojzvratnylon 1213

mohutnosť 162
moment, m. sily, m. dvojice síl 355,
m. zotrvačnosti, m. hybnosti 356
montérky 17.1
Monticolor 212
most, svetelný m. 166
motoráreň 199,
murár 66

ná p., rovnoramenná p., nerovnoramenná p., lomená p. 356
Palmol 210
panel 360
párok, párky 360—362,
frankfurtské
p-y 361
Partizánska Ľupča 280
Partizánske 280
pás, tmavý p. 166
pečeň, hovädzia p. 247—248
pečený 247 —248
pečienka 247—248
pekár 66
perióda 354
piskot 40
plastik 30
plazma 354
plevňa 242
plocha 349, opravená p. slnečnej erupcie 163, p. slnečnej erupcie 164
pocínovňa 201
počítač 74
podarúnok 145, 146, 149
podolie 153—157
Podolie 153, 154
Podolínec 154
podolok 154
pohár, Davisov p. 89
pohyb, mechanický p. 348, priamo
čiary p., krivočiary p., rovnomer
ný p., nerovnomerný p., zrýchle
ný p., spomalený p., rovnomerne
zrýchlený p., rovnomerne spoma
lený p., nerovnomerne zrýchlený
p., nerovnomerne spomalený p. 350,
zložený p. 351, kruhový p. 353,
posuvný p., translačný p., otáčavý
p., rotačný p. 354, všeobecný p.
355
pochôdzka 190
pojednávať 30
pojem 59
pojesť 17
pokoj 348
pokrývač 70
pokus 346
pokuta, napariť p-u 19
pole, celkové magnetické p. Sinka

158, polárne magnetické p. Slnka,
poloidné magnetické p. Slnka 164,
toroidné magnetické p. Slnka 166,
vefkoškálové magnetické p. na Sln
ku 186, p. fyzikálnej veličiny 346,
gravitačné p. 353
polievkáreň 246—247
poľnohospodár 68
poľnohospodárstvo 68
poloha, rovnovážna p. telesa, stála p.,
stabilná p., vratká p., labilná p.,
voľná p., indiferentná p. 355
polohovadlo 223—224
polohovanie 223—224
poľština 204
Pomi 210
pór 164
poraziť/porážať
334—340
porážač 335, 339
porážka 335—340
poriešiť 223
posun, okrajový červený p. 163
posunutie 354
pošajdes 145, 146
povrazec, magnetický p. Í62
pozinkovňa 201
pozorovanie, fyzikálne p. 346
poživeň 17
pôdohospodär 68
pôdohospodárstvo 68
pôdoznallec 69
pôdoznalectvo 69
pôsobisko, p. sily 351
práca, mechanická p. 352
prasa: komu hus, komu p., komu pe
čená klobása 298 — 303
pravopis: využívanie interpunkčných
znamienok 35—38, ekvivalentnosť
interpunkčných znamienok 237—
241, diakritický p. 333
prederupcia 164
predohrev 164
predpoklad, Boussinesquov p. 158
premietáreň 246
prepitné 150
previjáreň 198
prezliekáreň 199
priechod 219

prierez 349
priestor, medzigranulový p. 162
priezvisko, ženské p-á typu Kočíová
192, ruské p-á zakončené na -ij 229
príkon 383
princíp 346
prípovedné 151
prípraváreň 246
prisámváčku 19
prispievať 31
prístupné 217
profesor 283 — 264
Progres 2112
propagovať 383
prúdenie, meridiálne p. 162
pruh, medzigranulový p. 1&2
prvo-: prvovýstup, prvosplav, prvozjazd, prvoponor 168—169
puka, magnetická p. 162
pukot 4Q
Pur 212
púťové 149
Racio 212
radiátorovňa 201|
Radion 212
radostník 147
rachot 39
rameno, r. sily, r. dvojice síl 355, r.
valivého trenia 357
rámikáreň 200
reálie 309, 310
reč, echovitá r. 312—313
regál, L. sg. na r-i, N. pi. r-y 287—
288
reklama 383
reklamovať 383
rekombinácia, dielektrónová r. 159
Reparon 211
retiazka, chromosferická r. 161
rezať, dať sa r. 191
rezy, dobošové r. 211
riešiť 223
rod, Zátureckých r. 365
rodina, r, aktívnych oblastí 161
Roháč, A. sg. Roháča i Roháč 218
roletáreň 199
rovina, naklonená r. 356

rovnica, fyzikálna r. 346
rovnobežník, r. síl 351
rovnováha, r. sústavy síl 355
rotácia 355, Carringtonova r. 158, diferenciálna r. Slnka 159
rovnocenný 222
rozklad, r. sily 351
rozmer, r. fyzikálnej veličiny 347
rozmnožovňa 201
rubec 17
ruka, r-y ako lopaty, ako centy 80
ružica, chromosferická r. 161
rybovod 358
rýchliareň 198
rýchlosť, okamžitá r., priemerná r.,
plošná r. 350, uhlová r. 353
rúrovod 358
satelit 165
seberovný 222
sieť, fotosferická s., fotosferická s.
v bielom svetle 160, chromosferic
ká s. 161, magnetická s. 162
sila, zotrvačná s., vonkajšia s., vnú
torná s. 351, gravitačná s., tiažová
s. 353, dostredivá s., centripetálna
s., odstredivá s., centrifugálna s.
354, trecia s. 357
sipenie 42
Sklabina 305
skladanie, s. pohybov, s. síl 351
Sklené 306
sklenený 30
skratka 225—231, postavenie s-k vo
jenských hodností pri mene 96, s.
názvu Národný výbor mesta Košíc
185—186, s-y titulov profesor a do
cent 283—284
skrutka 356
skupenstvo, tuhé s., kvapalné s., plyn
né s. 354
skúsenosť 346
slávik 77
sled 76
slepúch 76
slez 77
slivka 77
slnečnica 77

slon 77
slovo, skratkové slovo i227—228
slučka, erupčná s. 159
sluka 77
smdlnička 77
smrek 77
smrekovec 77
snežienka 77
sob 76
sojka 76
sokol 77
Solvina 212
sova 77
spektroheliogram 165
spektrometer, Braggov krištáľový s.
158
spektrum, bleskové s. 158
splaviť 167
spioštenie, s. Slnka 165
sprievodič 349
srdce, s. ako zvon 80
stabilita 355
stáčiareň 198
stálezelený 30
stálosť, s. polohy 356
Stanley cup 88—90
statika 349
stavebníctvo 68
stodola 241
stokesmeter 165
stolárstvo 67
stolný 30
stolový 30
stred, hmotný s. sústavy hmotných
bodov 354
stroj, jednoduchý ,s. 355
strž, flokulová s. 160
suberupcia 165
súčiniteľ, s. klzného trenia, s. trakč
ného trenia 357
supergranulácia 165
superpenumbra 165
súradnice, s. bodu 349
sústava, s. SI, medzinárodná ,s. jed
notiek 347, s. hmotných bodov 349,
s. síl 351, vodovodná s. 358
svadbovať sa 45
svadobné 147

svetlo, kontrolné s. 187—188
svetlovodný 359
svietidlo, kontrolné s. 187—188
šampiňonáreň 199
šelest 41
škvrna, neviditeľná slnečná š. 163,
satelitná slnečná š., slnečná š.
165
štartovisko 201
štruktúra, š. obilného poľa 166
stulpne 362
Švermovo 280
ťah 75
talent, N. pl. talenty 186—187
tapetár 70
ťažisko 354
ťažko 193—197
technológia, intelektuálna t. 245
teleso, fyzikálne t. 346, poddajné t.
354
Telgárt 380
teofylín 190—191
teória 346
teplovodný 358
termín 59
terminológia: úlloha motiyovanosti v
strojárskej t-i 129—134, grécko-latinské elementy v t-i 135—137, t.
astronómie 158—167, preberanie t-e
176—179, internacionalizácia
t-e
321—325; internacionálne a národ
né jazykovedné termíny 326 —330;
základné názvy z fyziky 345—357
tesil 213
tiaž, merná t. 353
tkanivový 30
tkaňový 30
točivosť 356
trajektória 349
trám 16
tranislácia 354
trativod 358
Trenč 50
trenie, t. v šmyku, klzné t., vlečné
t. 356, valivé t. 357
triapolročný 220

trieda, t. rôntgenove] slnečnej erup
cie 166
tringelt 150
trknúť 237
Tuti-fruti 212
tvár, t. ako mesiac 80
tvorítko 30
ubziknúť 16
účinnosť 353
údaj 142—144
uhol, rovinný u., priestorový u. 349,
u. trenia 357
ucho, uši ako lopúchy 80
úkaz 346
Universal 2Í2
ústa, ú. ako vráta gO
útvar, pohyblivý magnetický ú. 164
uzlík, chromosferický u. 161
uzol, magnetický u. 162
v merku 255
vagón 141
valcovňa, studená v. 90—91
Valentová 305
vaľkanie 185
váľok 184—185
vektor, polohový v. 349
veličina, fyzikálna v. 346, základná v.
347, vektorová v., skalánna v., tenzorová v. 348
veľkosť, v. vektorovej veličiny 348,
iv. plochy 349
veta, v. o hybnosti 352, momentová
v. 355
vinár 69
vinárstvo 69, 359—360
vinea 210
vinica 359
vinič 359
víno 360
vinohrad 359
vinohradníctvo 359—360
vinšovné 150
vír, slnečný y. 165
Vitol 210
vlákno, magnetické v. 162, penumbrové v. 163

vlas, v-y ako stračie hniezdo, ako kú
deľ, ako slama, ako oheň, ako žúžol 80
vlna, erupčná v., Moretonova v., penumbrová v. 163
vodič, v. vysokozdvižného vozíka 21
—22
vodohospodár 69
vodovod 357—358
vodovodný 358
vozeň 141
vrh, zvislý v. nadol, zvislý v. nahor,
vodorovný v., šikmý v. 353
vrzgot 40
vsimné 217
vzorec, fyzikálny v. 346
vzťah, fyzikálny v. 346
vy hanbiť 219
výhrevnosť 75
výkon, priemerný v., stredný v„ okamžitý v. 352
výkupné 151
vymiešať 30
výraz 327, fyzikálny v. 346
vyriešiť 223
výslednica, v. sústavy síl 351
výsluha 145, 146
výslužka 145—148
vysokozdvižkár 21—22
vyšiváreň 198
výtrysk, erupčný v. 159
vyvstávať 219
vzplanutie, rôntgenová v. 164, v. v umbre 167
vždyzelený 30
Watergate 55—56
z: pomenovania typu Kalif z Bagda
du 19—21
zabíjač 336, 339
zabíjačkové 146
zabiť/zabíjať 339
zakáľačka 146
zakáľačkové 146
zákon 346, Sporerov z. 165, z. zotr
vačnosti, z. sily, z. akcie a reakcie
351, z. zachovania hybnosti 352,

gravitačný z. 353
zapolárie 328
zapolárny 128
závislosť, z. dráhy od času, z. rýchlos
ti od času 350
zbojnič 19
zdravie, nech ti padne na z. 16
zjasnenie, neerupčné z. 163
zlatník 66
zliezť 167
zložka, z. sily 351
zlyžovať 168
zmena, dlhoperiodická z. slnečnej
aktivity 159
zmrzlinár 70
značka 226—227, diakritická, rozlišo
vacia z. 330—331
znamienko, interpunkčné z-a 35—38,
ekvivalentnosť interpunkčných z-ok
237— 241, diakritické z., rozlišova
cie z. 330—333

Ks

zóna, konvektívna z. 161
zosukáreň 198
zotrvačnosť 351
zrno, chromosferické z. 161, penumbrové z. 163
zrýchlenie, okamžité z., priemerné z.,
dotyčnicové z., tangenciálne z., nor
málové z. 350, gravitačné z., tiažo
vé z., z. volného pádu, uhlové z.
353, dostredivé z. 334
zub, z-y ako koly 80
zvijáreň 198
zvyknúť, z. hovoriť 217
žaluziáreň 199
želatináreň 199
žiarovka, kontrolná ž. 187, 188
žíháreň 198
žltobiely 221
M. Považuj

Pokyny pre prispievateľov do časopisu Kultúra slova
1. Maximálny rozsah príspevkov v jednotlivých rubrikách:
Články — 8 strán (vrátane literatúry, schém, poznámok ap.)
Rozličnosti — 3 strany
Správy a posudky — 4 strany
Spytovali ste sa — 1,5 strany
2. Rukopis musí byť napísaný na stroji, jedna strana má mať 30 riadkov
a v riadku má byť 60 úderov —aj s medzerami). Odsek sa začína so zarážkou
5 úderov. Za interpunkčnými znamienkami sa vynecháva medzera.
3. Nadpis článku a celé meno autora sa umiestňujú do ľavého rohu bez
zarážky, a to v poradí nadpis a pod ním rodné meno a priezvisko. V ru
brikách Rozličnosti,
Správy a posudky a Spytovali ste sa treba celé meno
uviesť za príspevkom v pravom rohu. Pri recenziách sa pod nadpisom uvádza
v zátvorke úplná bibliografická citácia podľa ČSN. V rubrike Spytovali ste sa
nadpis príspevku je súčasťou prvého riadka, pričom od ostatného textu sa
oddeľuje pomlčkou.
4. V rukopise sa nesmie nič vyznačovať ani riedením, ani podčiarkovaním.
Osobitné typografické úpravy autor vyznačí v kópii.
5. Poznámky treba uvádzať na osobitnom liste za textom.
6. Citovaná literatúra sa uvádza na osobitnom liste. V texte sa na citovanú
literatúru odkazuje priezviskom autora, rokom vydania a príslušnou stra
nou takto: (Horecký, 1982, s. 56). Každá bibliografická jednotka sa začína
na osobitnom riadku so zarážkou 5 úderov a v abecednom poradí; meno
autora sa píše s verzálkami.
Ukážky citácií:
a) citácia jednozväzkového diela
HORECKÝ, J.: Spoločnosť a jazyk. 1. vyd. Bratislava, Veda 1982, 112 s.
PAULÍNY, E. — RUŽIČKA, J. — STOLC, J.: Slovenská gramatika. 5. vyd.
Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1968. 583 s.
b) citácia viaczväzkového diela
Slovník slovenského jazyka. Red. Š. Peciar. Bratislava, Vydavateľstvo SAV
1959—1968. 6. zv.
c) citácia jednotlivého zväzku viaczväzkového diela
Slovník slovenského jazyka. 3. Red. Š. Peciar. Bratislava, Vydavateľstvo
SAV 1963. 9,11 s.
d) citácia článku v zborníku
KOČIŠ, F.: Príslovkové určenie v zloženej syntagme. In: jazykovedné štú
die. 13. Red. J. Horecký. Bratislava, Veda 1977, s. 157—165.
e) citácia článku v časopise
DVONČ, L.: Podstatné mená vzoru gazdiná. Kultúra 'slova, 17, 1983, s. 6—H7. Autorov prispievajúcich do Kultúry slova osobitne upozorňujeme na to,
aby pri koncipovaní príspevkov brali do úvahy, že časopis má za cieľ popula
rizovať a propagovať výsledky jazykovedného výskumu.
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