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Neurológia pre prax
Pokyny pre autorov

Náležitosti rukopisu
•  Výstižný názov práce (v slovenskom/českom a anglickom jazyku), mená a priezviská všetkých autorov vrátane titulov a pracoviska autorov. 

Adresa hlavného autora vrátane čísla telefónu a e-mailovej adresy, portrétová fotografia hlavného autora (150 dpi). Súčasťou článku je zverejnenie 
kontaktov na hlavného autora

•  Súhrn v slovenskom (českom) a anglickom jazyku. Stručné zhrnutie obsahu príspevku v rozsahu maximálne 10 riadkov (pri prehľadových 
článkoch, pôvodných prácach a informáciách z praxe)

•  Kľúčové slová v slovenskom (českom) a anglickom jazyku v rozsahu 3 – 6 slov (pri prehľadových článkoch, pôvodných prácach a informáciách 
z praxe)

•  Vysvetlenie použitých skratiek
•  Vlastný text. Ak vkladáte do dokumentu obrázky, pošlite samostatne taktiež ich originálne súbory. Minimálne rozlíšenie zasielaných obrázkov je 300 

dpi. Pri posielaní fotodokumentácie poštou posielajte, prosíme, len kvalitné originály. Všetky predlohy označte číslom, pod ktorým sú zmienené v texte. 
V prípade obrazovej dokumentácie uverejnenej v inej publikácii je potrebné uviesť pôvodný zdroj

•  Zoznam literatúry. Citácie sú očíslované, odkazy v texte uvádzajte podľa formátu meno a rok v guľatých zátvorkách napr. (Rektor 2006), (Rektor 
a Kuba 2006), pri počte autorov väčšom ako 3 dopíšte za meno prvého autora et al. (Smrčka et al., 2007). Uveďte maximálne 20 citácií.  
Zoznam literatúry za článkom usporiadajte, prosíme, abecedne, vypíšte všetkých autorov.

Príklad na citovanie monografie
1. Hanuš T. Dysfunkce dolních močových cest. In: Dvořáček J, et al. Urologie. ISV Praha 1998: 1307–1333.
Príklad na citovanie článku v časopise
1. Hovorka J. Základní principy protizáchvatové léčby. Čes Slov Neurol Neurochir 1997; Suppl 12/98: 1–6.
Príklad citácie elektronického článku
• odkaz na elektronickú monografiu: Olson, Nancy (ed.) Cataloging Internet resource: A Manual and Practical Guid [on line], 2nd ed. Dublin: OCLC, cl997 [cit. 2003-04-09]. 
Dostupný z WWW: http://www.oclc.org/oclc/man925cat/toc.htm. ISBN 1-556553-236-9.
• citovanie online dokumentu (neznámy autor): Dlouhodobý záměr Univerzity Karlovy v Praze [online]. 1999-09-09 [cit. 2001-11-201]. Dostupný na WWW: <http//certik.ruk.cuni.
cz/asuk/dlouhodoby/zamer.htm]/>.
• elektronické seriálové publikácie, odkaz na časopis v elektronickej podobe: JEP : The Journal of Electronic Publishing [online]. Ann Arbor (MI): University of Michigan Press, 
1995-[cit. 2003- 04-02]. 12x ročne. Dostupný tiež z WWW:<http.//www.pres.umich.edu/jep)index.html. ISSN 1080-2711.
• odkaz na internetovú verziu tlačeného časopisu: Forum: časopis Univerzity Karlovy. Praha: Univerzita Karlova, 1995-. 1x za 14 dní. Dostupný tiež na WWW:<http://enlil.ff.cuni.cz/.

Spracovanie rukopisu
• Písmo Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1,5, počet strán v závislosti od druhu príspevku.
• Článok členiť na menšie prehľadnejšie odseky, v prípade potreby použiť podnadpisy a jednoduché členenia.
• Všetky skratky musia byť pri prvom použití vysvetlené.
• Zdomácnené cudzie výrazy písať buď v súlade s pravidlami slovenského pravopisu, alebo v pôvodnej latinskej podobe.
• Píšte plynulo, na celú šírku, bežným písmom, neupravujte text do stĺpcov (len v tabuľkách).
• Klávesu ENTER používajte výnimočne.
• Rozlišujte dôsledne čísla 1, 0 a písmená l, O.
• Zátvorky sú vždy guľaté (  ).

Prílohy rukopisu
•  Portrétová fotografia autora článku (ak je viac spoluautorov, iba prvého – hlavného autora, prípadne autora, ktorého kontakt bude uvedený vo vizitke na 

konci článku).
• Vyhlásenie, že článok nebol uverejnený ani ponúknutý na uverejnenie v inom časopise.
•  Vyhlásenie, že autor aj spoluautori sa oboznámili s pravidlami publikačnej etiky (dostupné v plnom znení na internetovej stránke časopisu), a že nie je 

žiadna prekážka na publikovanie článku. 

Príspevky posielajte v elektronickej podobe na e-mailovú adresu: malova@solen.sk. 
Pokyny pre autorov sú dostupné v plnom znení na internetovej stránke časopisu.


