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Pokyny pre prispievate�ov 
   
1 Všeobecné informácie 
Rukopisy príspevkov prijíma:  Redakcia Geomorphologia Slovaca  

doc. RNDr. Ján Lacika, CSc. – výkonný redaktor  
Geografický ústav SAV 
Štefánikova 49 
814 73 Bratislava 1 
Slovensko  

 

O prijatí príspevku rozhoduje redak�ná rada, a to na základe jedného, alebo viacerých 
recenzných posudkov. Recenzenta, resp. recenzentov pre daný príspevok vyberá redak�ná rada. 
Proces posudzovania nie je anonymný. 

  Autor odovzdáva redakcii dva vytla�ené exempláre rukopisu. Obrázky a tabu�ky možno 
umiestni� dvojakým spôsobom. Vytla�ená verzia môže obsahova� obrázky a grafy priamo v texte 
alebo ich autor zaradí na koniec textu a ich umiestnenie v texte vidite�ne ozna�í. Po úprave rukopisu 
sa na základe pripomienok recenzentov redakcii �asopisu odovzdáva elektronická verzia 
s písomným vyjadrením k pripomienkam recenzentov. Elektronická verzia musí by� odovzdaná 
v bežne rozšírených textových súboroch (doc alebo rtf). V elektronickej verzii sa požaduje oddelenie 
textu od obrázkov a tabuliek, ktoré treba doda� osobitne ako súbory s koncovkou xls, tif, jpg, eps, 
cdr a podobne.  

Príspevky nie sú honorované. Autor obdrží jeden výtla�ok �asopisu, v ktorom bol príspevok 
uverejnený. Separáty príspevku �asopis netvorí, autorovi však poskytne jeho pdf-verziu. 
 
2 Úprava rukopisu 

Príspevok musí obsahova� tieto (a žiadne iné) sú�asti v uvedenom poradí:  
- nadpis (nepoužívajte kapitálky a ve�ké písmená)  
- autor alebo autori; 
- adresa pracoviska autora/autorov (aj e-mailová); 
- abstrakt (v angli�tine) napísaný so záhlavím pod�a nasledujúceho vzoru:  

Lehotský, M.: Methodological Aspects of Behaviour and Changes of Channel-floodpalain 
Geosystems. Geomorphologia Slovaca, 5, 2005, 1, 11 figs., 2 tabs., 66 refs.; 

- k�ú�ové slová (v angli�tine) oddelené bodko�iarkou; 
- text (!!! bez ilustrácií a tabuliek). Ilustrácie, t. j. mapy, grafy, obrázky, fotografie a schémy 

ozna�ujeme jednotne a �íslujeme spolu ako „obr. 2“ alebo „obrázok 2“ a tabu�ky �íslujeme 
zvláš� („tab. 5“ alebo „tabu�ka 5“); v anglickom jazyku „Fig. 1“ alebo „Figure 1“ a „Table 1“. 
Na každú (!) ilustráciu �i tabu�ku sa odvolávame priamo v texte; bibliografické odkazy 
v texte zapisujeme pod�a vzorov:  

BELLA (2000) alebo (BELLA 2000), HAŠKO a POLÁK 1979 (v anglickom jazyku MI�IAN and 
ZATKALÍK 1990), DIKAU et al. 2000; 

- prípadné po�akovanie a �íslo/-a a názov/-vy projektu/-ov;  
- literatúra zapísaná bez skratiek pod�a nasledujúcich vzorov: 

BELLA, P., GAÁL, �. (1994). Úplne a �iasto�ne zaniknuté jaskyne na Slovensku. Slovenský 
kras, 32, 177–192. 
PRIKRYL, �. V. (1985). Dejiny speleológie na Slovensku. Veda, Bratislava, 1–158. 
LUKNIŠ,  M. (1972). Reliéf. In: Lukniš, M., ed.: Slovensko 2 : Príroda. Obzor, Bratislava, 124–
203. 

- zoznam o�íslovaných titulkov/názvov ilustrácií v�ítane vysvetliviek;  
- zoznam o�íslovaných názvov tabuliek (informácia o zdroji/prameni je sú�as�ou názvu 

tabu�ky, nepíše sa pod tabu�ku);  
- ilustrácie (musia by� o�íslované a ozna�ené (skráteným) názvom príspevku); tabu�ky 

(musia by� o�íslované a ozna�ené (skráteným) názvom príspevku).  
 
Príspevok nie je vhodné editova� a upravova� do podoby tla�e v �asopise. Ušetríte tým 

grafikovi mnoho zbyto�nej práce. 


