POKYNY PRE AUTOROV
Geografický časopis uverejňuje pôvodné vedecké štúdie prinášajúce najnovšie poznatky zo všetkých oblastí
geografie a závažné príspevky z príbuzných vedných disciplín. Pri výbere príspevkov sa uprednostňujú najmä
štúdie venované geografickému výskumu Slovenska a blízkych krajín a teoreticko-metodologickým otázkam
geografického bádania.

1. VŠEOBECNÉ ZÁSADY
Príspevky sa uverejňujú v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku. Maximálny rozsah príspevku je 20
normalizovaných strán vrátane zoznamu literatúry, textových a grafických príloh a doplňujúcich poznámok.
Rozsiahlejšie príspevky sa publikujú iba so súhlasom redakčnej rady. K príspevku sa prikladá abstrakt (nie viac
ako 15 riadkov), zoznam kľúčových slov (maximálne desať) a skrátené znenie článku (resumé) v rozsahu najviac
dve normalizované strany. Abstrakt sa uverejňuje vždy v angličtine a resumé v niektorom zo svetových jazykov
(spravidla tiež v angličtine). Ak je príspevok publikovaný v cudzom jazyku, resumé zostáva v slovenčine.
Rukopisy príspevkov prijíma redakcia Geografického časopisu v elektornickej podobe na e-mailovej adrese:
geograficky.casopis@savba.sk. Do redakcie sa prijímajú iba úplné príspevky, t.j. vrátane príloh, zoznamu
literatúry, abstraktu a resumé. Ak príspevok nie je úplný alebo nevyhovuje všetkým požiadavkám, ktoré sú
uvedené v týchto pokynoch, redakcia príspevok vráti autorovi na doplnenie alebo prepracovanie ešte pred jeho
posúdením. Autorom sa odporúča, aby pri príprave rukopisu dodržali formu a štýl príspevkov, ktoré už boli
publikované v Geografickom časopise.
Redakcia časopisu žiada autorov, aby pri predkladaní príspevku dodržali nasledovné usporiadanie rukopisu:
titulná strana, abstrakt (vrátane zoznamu kľúčových slov), hlavný text, dodatky k hlavnému textu, poďakovanie
(ak je potrebné), zoznam literatúry, resumé, tabuľky, obrázky a texty k tabuľkám a obrázkom. Titulná strana je
osobitný list papiera, ktorý obsahuje meno autora (resp. autorov), jeho tituly, presnú adresu pracoviska, číslo
telefónu alebo faxu a e-mailovú adresu. K rukopisu sa pripojí naskenované prehlásenie podpísané všetkými
autormi, že príspevok nebol publikovaný ani odovzdaný na publikovanie v inom časopise alebo zborníku, a že v
prípade jeho prijatia nebude znovu publikovaný bez súhlasu redakčnej rady Geografického časopisu.

2. TEXT
Hlavný text sa začína názvom príspevku, meno autora sa v záhlaví textu neuvádza. Názov príspevku má byť
stručný a výstižný. Štruktúra textu závisí od charakteru príspevku. Pri empiricky orientovaných štúdiách sa
odporúča zachovať nasledujúcu schému: úvod, formulácia (resp. stav) skúmaného problému, zvolená metóda,
použité materiály, dosiahnuté výsledky, diskusia a zhodnotenie, záver. V texte je potrebné jasne odlíšiť vlastné
výsledky od poznatkov získaných inými autormi (viac v bode 5).
Text rukopisu má byť dodaný vo formáte textového editora MS Word, prípadne OpenOffice Writer. Pri
písaní sa použije písmo Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie „2“. Jednotlivé strany textu sa číslujú. Do
textu sa na náležité miesto vkladajú obrázky a tabuľky s popisom a náležitým označením (Obr., resp. Tab.) a ich
poradovým číslom, tieto je však nutné dodať aj zvlášť (viac v bode 3).
Text môže byť členený nadpismi a podnadpismi zarovnanými na stred. Ich dôležitosť a hierarchiu autor
vyznačí spôsobom: nadpis – kapitálky, podnadpis – základný formát.
Osobitnú pozornosť je potrebné venovať písaniu matematických symbolov a formúl. Všetky indexy a
exponenty sa musia písať zreteľne a so správnym stupňom zníženia alebo zvýšenia vzhľadom na základnú
úroveň riadku. Poradovým číslom v okrúhlej zátvorke umiestneným na pravej strane riadku sa označia iba tie
formuly, na ktoré sa autor v ďalšom texte odvoláva.
Bezprostredne za hlavný text sa umiestňujú prípadné dodatky k textu a poďakovanie autora za pomoc alebo
za finančný príspevok.

3. PRÍLOHY
Všetky grafické prílohy (obrázky, mapy a fotografie) sa označujú jednotnou skratkou Obr. a poradovým
číslom. Predkladajú sa v čiernobielom vyhotovení na náležitom mieste v texte a tiež ako zvláštny elektronický
súbor v dostatočnej kvalite a rozlíšení (najlepšie vo formáte TIFF). Názvy obrázkov a doplňujúce texty (popisy,
meno autora, zdroje a pod.) sa vpisujú do textu príspevku k vloženému obrázku. Originál každého obrázku by sa
mal pripravovať s vedomím limitov daných veľkosťou stránky (oblasť tlačeného textu je cca 12,5 x 19 cm) a
citlivosťou tlače na odtiene šedej.
Tabuľky majú byť úsporné, presne členené a priebežne číslované. Každá z nich sa umiestni na príslušnom
mieste v texte a tiež priloží osobitne vo formáte MS Excel alebo OpenOffice Calc (toto sa vzťahuje aj na grafy
generované v týchto aplikáciách). Hlavička tabuľky musí obsahovať skratku Tab., poradové číslo a názov

tabuľky. Vysvetľujúce poznámky týkajúce sa obsahu tabuľky a prípadný zdroj uvedených údajov sa napíšu
bezprostredne pod tabuľku. Rozsah a vnútorná úprava tabuliek sa určia tak, aby sa každá tabuľka dala umiestniť
na výšku alebo šírku jednej strany. Rozsiahlejšie tabuľky sa neprijímajú. Všetky tabuľky majú byť otvorené bez
zvislých čiar a s väčšími medzerami medzi jednotlivými stĺpcami. Vodorovné čiary sa pripúšťajú. Údaje z
tabuliek a obrázkov by sa nemali v texte opakovať.

4. ABSTRAKT A RESUMÉ
Ako abstrakt redakcia požaduje krátky text v rozsahu maximálne 10 viet, napísaný na samostatnom liste, v
ktorom autor stručne, jasne a výstižne charakterizuje:
- cieľ štúdie,
- problém, ktorému sa štúdia venuje, resp. dôvody, prečo sa autor týmto problémom zaoberá,
- použité dáta a metódy ich spracovania (ak ide o empirickú alebo aplikačnú štúdiu),
- hlavné výsledky získané v štúdii a ich význam.
Pripomíname, že súčasťou abstraktu je aj zoznam kľúčových slov.
Resumé musí byť výstižné a má zhrnúť cieľ, metódy a hlavné výsledky príspevku. V resumé by sa nemali
vyskytovať tvrdenia a poznatky, ktoré nie sú obsiahnuté v primárnom texte. Súčasťou abstraktu i resumé je
názov príspevku, meno autora sa neuvádza.

5. LITERATÚRA
V Geografickom časopise sa používa tzv. harvardský systém citovania použitej literatúry, pri ktorom sa
uvádza priezvisko autora a rok vydania citovanej práce, napr. Lukniš (1977) alebo (Lukniš 1977). Takýto
skrátený zápis sa využíva pri parafrázovaní myšlienky iného autora. V prípade preberania doslovnej citácie
v texte označenej úvodzovkami je nevyhnutné uviesť aj stranu (resp. strany), na ktorej sa pôvodný text nachádza,
napr. Lukniš (1977, p. 42) alebo Lukniš (1977, pp. 21-28). Takýto spôsob odkazovania odporúčame i pre knižné
publikácie alebo rozsiahlejšie štúdie. Ak príspevok obsahuje odkazy na dve alebo viac prác toho istého autora
publikovaných v tom istom roku, pripojí sa k roku ešte malé písmeno, napr. Lukniš (1980a) a Lukniš (1980b).
Pri citácii práce dvoch autorov sa uvedú mená oboch autorov (napr. Mazúr a Drdoš 1982). Ak sa cituje práca
viac ako dvoch autorov, uvedie sa iba prvý autor s dodatkom et al. (napr. Mazúr et al. 1982). V zozname
literatúry sa však uvedú všetci autori v správnom poradí. Viacnásobné citácie (Hromádka 1956, Lukniš 1972,
Mazúr a Lukniš 1978) sa uvádzajú v chronologickom poradí. Práce, ktoré ešte neboli publikované, ale sú
akceptované redakciou príslušného časopisu alebo zborníka, sa citujú tak, že sa meno autora doplní dodatkom „v
tlači“, napr. Jakál (v tlači) alebo (Jakál, v tlači).
Zoznam literatúry obsahuje iba práce, ktoré sa v príspevku citovali. Práce sú zoradené abecedne podľa
autorov a chronologicky pre každého autora. Jednotlivé záznamy sa nečíslujú a každý z nich sa začína písať na
nový riadok. Pri periodických publikáciách sa okrem názvu časopisu uvádza ročník a prvá a posledná strana
príspevku. Ak sa v časopise priebežne nestránkujú jednotlivé čísla, uvedie sa za ročníkom aj príslušné číslo v
zátvorke. Číslo časopisu (v zátvorke) sa uvedie aj vtedy, keď sa v časopise neudáva ročník. Pri periodických
publikáciách sa namiesto ročníka uvádza vždy poradové číslo publikácie bez zátvorky.
Citačný záznam knižnej publikácie, monografie alebo zborníka obsahuje okrem názvu publikácie ešte miesto
jej vydania a v zátvorke skrátený názov vydavateľa (napr. Veda, Academia, Wiley, Springer, Nauka, PWN a
pod.). Pri zborníkoch a editovaných monografiách sa navyše uvádza zostavovateľ (editor) s dodatkom ed. (resp.
eds. v prípade viacerých editorov) a úplný názov zborníka. Záznamy nepublikovaných prác musia obsahovať
všetky informácie týkajúce sa ich dostupnosti. Názvy publikácií sa v žiadnom prípade neskracujú a vždy sa
uvádzajú v pôvodnom jazyku. V odôvodnených prípadoch sa môže v zátvorke dodatočne uviesť preklad názvu
publikácie do cudzieho jazyka. Citačný záznam publikácie alebo textu uverejnenom na webových stránkach
musí obsahovať informáciu [Online] uvedenú po názve príspevku, prípadne stránky, informáciu „Dostupné na:“
doplnenú o kompletnú URL adresu, kde sa text nachádza, a tiež dátum realizovanej návštevy tejto stránky
v podobe napr. [cit: 24-8-2001] na záver záznamu. V nasledujúcom zozname literatúry sú uvedené príklady
najčastejšie sa vyskytujúcich druhov publikácií.
Knižná publikácia
LUKNIŠ, M. (1977). Geografia krajiny Jura pri Bratislave. Bratislava (Univerzita Komenského).
Editovaná publikácia (zborník)
BEZÁK, A. ed. (1989). Nové trendy v geografii: zborník referátov z III. Teoreticko-metodologickej konferencie
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Publikácia (kniha alebo monografia), ktorá je súčasťou série
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Štúdia vo vedeckom časopise
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MIČIAN, Ľ., ZAŤKO, M. (1990). Geoekologické (fyziogeografické, prírodno-krajinné) komplexy východnej
časti Horehronia a náčrt ich niektorých potenciálov. Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis
Comenianae, Geographica, 28, 3-24.
URBÁNEK, J. (1994). Geomorfologická mapa ako špecifický jazyk. Geographia Slovaca, 7, 163-174.
Príspevok z editovanej publikácie
SMITH, N. (2000). Circuit of capital. In Johnston, R. J., Gregory, D., Pratt, G., Watts, M., eds. The Dictionary
of Human Geography, 4th edn. Oxford (Blackwell), p. 82.
MIČIAN, Ľ. (1989). Hľadanie pozície geografie v systéme vied a jej vnútornej štruktúry. In Bezák, A. ed. Nové
trendy v geografii: Zborník referátov z III. Teoreticko-metodologickej konferencie Slovenskej geografickej
spoločnosti, Piešťany 24.-26.10.1988. Bratislava (SGS), pp. 7-12.
HROMÁDKA, J. (1943). Všeobecný zemepis Slovenska. In Novák, Ľ. ed. Slovenská vlastiveda, 1. Bratislava
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Príspevok uverejnený na CD
FERANEC, J., OŤAHEĽ, J., ŠÚRI, M. (1995). Application of the CORINE Land Cover Project in the Slovak
Republic. In Environment and quality of life in Central Europe: Problems of transition, Conference
proceedings. Prague (Albertina Icome and Charles University, Faculty of Science), CD-ROM, record
128/484.
Kartografické dielo
MAZÚR, E. (1992). Typy reliéfu. Bratislava (Geografický ústav SAV).
MAZÚR, E., ed. (1980). Atlas Slovenskej socialistickej republiky. Bratislava (SAV a SÚGK).
EEA (2000). CORINE Land Cover. Copenhagen (European Environmental Agency).
GKÚ (1990). Základná mapa Slovenskej republiky 1 : 100 000 – rastrová forma, mapový list 35-2. Bratislava
(Geodetický a kartografický ústav).
Dizertačná práca
PAULOV, J. (1991). Priestorová interakcia a jej modelovanie. Doktorská dizertačná práca, Prírodovedecká
fakulta Univerzity Komenského, Bratislava.
Konferenčný príspevok
STANKOVIANSKY, M. (1994). The evolution of the planation surface on the contact zone of the Little
Carpathians and The Danube Lowland. Paper presented at the session of the Carpathians-Balkan
Geomorphological Commision, Visegrád, April 16, 1994.
Štatistické pramene
SSZ (1995). Štatistické výsledky o nezamestnanosti v Slovenskej republike: december 1994. Bratislava (Správa
služieb zamestnanosti).
ŠÚ SR (1993). Národnosť a náboženské vyznanie obyvateľstva SR (definitívne výsledky sčítania ľudu, domov a
bytov 1991). Slovenská štatistika, Rad Sčítanie ľudu, domov a bytov, 92. Bratislava (Štatistický úrad SR).

Príspevok z dennej tlače
ŽUDEL, J. (1992). Obnova územnej identity Slovenska. Literárny týždenník, (28), 4. júl, pp. 12-13.
BRATISLAVSKÉ NOVINY (2011). Magistrát chce mať nový územný plán. Bratislavské noviny, (35), 20.
október, pp. 1.
Webové stránky
YOUNG, C. (2001). English Heritage position statement on the Valletta Convention, [Online]. Available
: http://www.archaeol.freeuk.com/EHPostionStatement.htm [accessed 24 August 2001].

6. ZÁVEREČNÉ POZNÁMKY
O zaradení príspevkov do Geografického časopisu rozhoduje redakčná rada na základe posudkov aspoň
dvoch anonymných recenzentov. Na posúdenie sa recenzentom predkladajú príspevky bez udania mena autora.
Príspevky, ktoré redakčná rada schválila na publikovanie, sa odovzdajú autorovi spolu s recenznými posudkami
na prípadné doplnenie alebo prepracovanie. Autor vráti redakcii upravený rukopis a pripojí písomné stanovisko k
návrhom a pripomienkam recenzentov. V replike medzi autorom a recenzentom redakcia časopisu dôsledne
zachováva obojstrannú anonymitu. Rozhodnutie redakčnej rady o prijatí alebo zamietnutí príspevku je konečné.

