POKYNY PRE AUTOROV
Manuskript článku je potrebné zaslať elektronicky na e-mailovú adresu vedeckého redaktora (ondrej.pelech@geology.sk).
Odporúčaný rozsah manuskriptu je max. 50 strán vrátane
literatúry, obrázkov a popisov k obrázkom. Publikovanie prác
väčšieho rozsahu je možné iba po schválení redakčnou radou
časopisu. Články sa uverejňujú v slovenskom jazyku. Abstrakt
a skrátené znenie článku (resumé, resp. summary) sú v anglickom
jazyku (britská alebo americká angličtina).
Text
Úpravu textu spolu so zoznamom literatúry prispôsobiť týmto pokynom. Manuskript nespĺňajúci tieto pokyny bude vrátený
autorovi.
Text písať fontom Times (napr. Times New Roman) s veľkosťou 12 bodov (medziriadková medzera 1,5) na stranu formátu
A4. Strany je potrebné číslovať.
Manuskript pred prvou recenziou zaslať vedeckému redaktorovi vo formáte .pdf spolu s obrázkami v texte a priebežným číslovaním riadkov. Po recenzii zaslať opravený text vo formáte .doc bez
obrázkov. Jasne označené súbory obrázkov v príslušnom formáte
zaslať zvlášť. V texte vyznačiť finálne umiestnenie obrázkov.
Text manuskriptu musí byť logicky členený. Odporúčané členenie manuskriptu: 1. názov článku v slovenskom a anglickom jazyku; 2. meno a priezvisko autora (autorov); 3. adresa
(obyčajne adresa pracoviska) a e-mailová adresa; 4. abstrakt
v slovenskom a anglickom jazyku; 5. kľúčové slová v slovenskom
a anglickom jazyku; 6. úvod; 7. hlavný text (jadro) článku; 8. záver; 9. poďakovanie; 10. použitá literatúra; 11. summary – anglické resumé (nepovinné); 12. prílohy (nepovinné); 13. popisy
tabuliek a obrázkov v slovenskom a anglickom jazyku; 14. tabuľky; 15. obrázky.
Názov článku musí byť podľa možnosti stručný, zrozumiteľný
a výstižný.
Abstrakt (v slovenskom aj anglickom jazyku) obsahuje hlavné výsledky práce, neobsahuje citácie. Rozsah abstraktu nemá byť
väčší ako 400 slov a nemá byť členený na odseky. Za abstrakt pripojiť 4 – 6 kľúčových slov, ktoré je vhodné uviesť od všeobecných
ku konkrétnejším.
V úvode jasne uviesť cieľ článku a charakteristiku skúmaného
problému. Úvod môže obsahovať prehľad predchádzajúcich výskumov, opis geológie skúmaného územia a pod. Tie môžu alternatívne tvoriť samostatné kapitoly.
Hlavný text obsahuje metodiku práce a materiál. Výsledky
majú obsahovať faktografické údaje. Zreteľne odlíšiť východiskové údaje od interpretácií. V texte neopakovať údaje z tabuliek
a obrázkov, ale sa na ne len odvolať. Ako pomôcku na typologické
zatriedenie môže autor členiť kapitoly a podkapitoly podľa hierarchie, a to číslicami 1, 2, 3 a na ďalšie úrovne (napr. 2.1, 2.2),
maximálne však do 3. úrovne.
Správy
Časopis akceptuje aj krátke správy o výskumoch obsahujúce
dôležité nové informácie, pri ktorých je žiaduce neodkladné zverejnenie. Správy majú zjednodušenú štruktúru (abstrakt, kľúčové
slová, hlavný text nemusí byť členený na kapitoly, literatúra) a sú
rovnako recenzované. Musia obsahovať lokalizáciu skúmaného
územia či lokality (lokalizáciu GPS a/alebo mapu).
Ilustrácie a tabuľky
Časopis umožňuje publikovať farebné ilustrácie. Publikovanie farebných ilustrácií môže byť spoplatnené. Obrazové predlohy
dodávať spolu s textom článku vo vektorovom formáte .ai, .cdr
alebo .pdf, prípadne ako rastrovú grafiku vo formáte .jpg alebo
.tif, vo verzii na tlač s rozlíšením najmenej 600 dpi.
Veľkosť textu v ilustráciách by mala byť medzi 7 a 12 bodmi
a minimálna hrúbka línií 0,5 pt. Veľkosť ilustrácií a tabuliek je
obmedzená formátom časopisu (Š x V = 170 x 250 mm – do
dvoch stĺpcov, Š = 82 mm – do jedného stĺpca). Ak sa ilustrácie budú zmenšovať alebo zväčšovať, na origináloch prispôsobiť
veľkosť písma a hrúbku čiar a šrafovania. Prílohy väčšie ako for-

mát A4 (skladačky) treba podľa možnosti vylúčiť alebo rozdeliť
na viac strán.
Každá ilustrácia (graf, mapa, tabuľka, fotografia) a príloha
musí byť v texte citovaná. Mapy musia obsahovať grafickú mierku, označenie severu a legendu. Fotografie výbrusov a snímky
z elektrónového mikroskopu musia mať grafickú mierku.
Tabuľky dodať v samostatnom súbore (formát .xls) a zoradiť
v takom poradí, ako sú citované v texte. Tabuľky väčšie ako formát 170 x 250 mm budú prijaté iba v ojedinelých prípadoch po
schválení redakciou.
Citovanie a literatúra
Citácie v texte uvádzať vo forme napr. (Buček, 2001) alebo
podľa Bučeka (2001), pri 2 autoroch (Kullmanová a Gašpariková, 1982), v prípade 3 a viac spoluautorov vo forme (Bezák et al.,
1998). V zozname literatúry uvádzať všetkých spoluautorov citovanej práce. Citovanie materiálov (napr. „in prep.“ a „in press“ ),
ktoré ešte nie sú akceptované na publikovanie, nie je možné. Viaceré publikácie toho istého autora z toho istého roku sa odlišujú
napr. Plašienka (1995a), Plašienka (1995b). Prepis názvov z iných
grafických sústav, napr. z cyriliky, sa riadi Pravidlami slovenského
pravopisu. Pri špeciálnych prípadoch problematický bibliografický odkaz zvýrazniť, o spôsobe jeho uvedenia rozhodne redakcia.
Príklady typov použitej literatúry:
Mapa
Nemčok, J. (ed.), Bezák, V., Biely, A., Gorek, A., Gross, P., Halouzka, R., Janák, M., Kahan, Š., Kotański, Z., Lefeld, J., Mello, J.,
Reichwalder, P., Rackowski, W., Roniewicz, P., Ryka, W., Wieczorek, J. a Zelman, J., 1994: Geologická mapa Tatier 1 : 50 000. Bratislava, Geol. Úst. D. Štúra.
Monografia, vysvetlivky ku geologickej mape
Fusán, O., Biely, A., Ibrmajer, J., Plančár, J. a Rozložník, L.,
1987: Podložie terciéru Vnútorných Západných Karpát. Bratislava, Geol. Úst. D. Štúra, 123 s.
Kapitola v monografii, príspevok v zborníku
Bezák, V., Jacko, S., Ledru, P. a Siman, P., 1998: Hercynian
development of the Western Carpathians. In: Rakús, M. (Ed.):
Geodynamic development of the Western Carpathians. Bratislava, Geol. Surv. Slovak Republic, 27 – 34.
Článok v periodických publikáciách
Buček, S., 2001: Borové Formation of Middle Eocene age east
of the Tatra Mts. Slovak Geol. Mag., 7, 1, 45 – 52.
Fordinál, K., Šimon, L. a Elečko, M., 2001: Regionálny geologický výskum neogénnej výplne a podložia Bánovskej kotliny.
Geol. Práce, Spr., 105, 29 – 37.
Kullmanová, A. a Gašpariková, V., 1982: Vrchnokriedové sedimenty v severnej časti pohoria Považský Inovec. Geol. Práce,
Spr., 78, 85 – 95.
Manuskript, technická správa, dizertácia, diplomová práca a pod.
Šimon, L., Konečný, V., Dublan, L., Lexa, J., Polák, M., Halouzka, R., Köhlerová, M., Vozár, J. a Vozárová, A., 1996: Vysvetlivky ku geologickým mapám 1 : 25 000 listov: 35-424 Veľké Pole
– časť, 35-442 Nová Baňa – časť. Manuskript. Bratislava, archív Št.
Geol. Úst. D. Štúra (arch. č. 83313), 34 s.
Jablonský, J., 1986: Sedimentologické štúdium porubského
súvrstvia (alb – cenoman) tatrika a zliechovskej sekvencie. Kandidátska dizertačná práca. Manuskript. Bratislava, archív Katedry
geol. a paleont., PriF UK, 210 s.
Právne podmienky a vedecká etika
Autori zodpovedajú za pravdivosť a pôvodnosť údajov predkladaného manuskriptu. Odoslaním manuskriptu do redakcie sa
autor(i) zaväzujú, že manuskript je ich vlastným dielom, dodržiava základné etické princípy, neobsahuje klamlivé alebo falošné
údaje a celý nebol ani nebude publikovaný inde ani v cudzom
jazyku.

