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Pokyny pre autorov

Náležitosti rukopisu
• Názov práce v slovenskom a anglickom jazyku – stručný, max. do 10 slov, vystihujúci podstatu článku
• Meno hlavného autora s titulmi, pracovisko, kompletná adresa vrátane telefonického a emailového kontaktu
• Mená spoluautorov s titulmi a ich pracoviská 
• Krátky výstižný súhrn predloženej práce v slovenskom aj anglickom jazyku + približne 5 kľúčových slov v oboch jazykoch

V pôvodných prácach súhrn rozdeliť na:
• Cieľ/Úvod 
• Materiál a metódy alebo Súbor pacientov a metódy 
• Výsledky 
• Záver 
Anglický súhrn (summary) sa člení a prispôsobuje charakteru článku rovnako ako v slovenskom jazyku: Purpose; Materials and methods alebo Patients and 
methods; Results; Conclusion

V kazuistikách súhrn rozdeliť na:
• Cieľ/Úvod
• Prípad
• Záver 
Anglický súhrn (summary) sa člení a prispôsobuje charakteru článku rovnako ako v slovenskom jazyku: Purpose; Case; Conclusion

•  Text + tabuľky alebo grafy a obrázky ako samostatné prílohy v čo najkvalitnejšom prevedení s presnými legendami (max. 5 tabuliek a 5 obrázkov so 
zreteľne vyznačeným umiestnením v texte)

•  Zoznam citovanej literatúry, maximálne 20 citácií, uvádzaných a číslovaných v texte chronologicky. 
Na publikovanie budú prednostne zaradené práce, ktoré citujú a odkazujú na články uverejnené v časopise Praktické lekárnictvo.

Spracovanie citovanej literatúry
Bibliografické odkazy v texte uvádzať číslicou v guľatých zátvorkách a v poradí, v akom sú citované prvýkrát (nie abecedne). Nasledujúce odkazy na 
rovnaký zdroj sa označujú rovnakým číslom ako pri prvej zmienke. 
Do zoznamu referencií na konci textu uviesť autorov do počtu 3 autorov. Pri väčšom počte ako 3 autori treba uviesť prvých 3 autorov, za ktorými nasleduje 
skratka „et al“.
Za citovaným autorom v texte treba napísať aj odkaz na zoznam literatúry (Culine et al. (15) porovnali...) 
Vyhýbať sa odkazom na abstrakty, nepublikované pozorovania, osobné oznámenia. Preferovať súčasné citácie (z ostatných 3 rokov).

Príklad na citovanie monografie:
1.  Brüne M. Evolučná psychiatria (Pôvod psychopatológie). Trenčín, Slovakia: Vydavateľstvo F; 2012.
Príklad na citovanie kapitoly knihy, resp. príspevku v zborníku:
1. Vevera J. Komunikace s agresivním pacientem. In: Ptáček R, Bartůněk P. Etika a komunikace v medicíně. Praha, Czech Republic: Grada; 2011:381-387. 
Príklad na citovanie článku v časopise:
1. Dragašek J, Líšková S. Zmeny metabolických parametrov pri liečbe ziprasidónom. Psychiatr. prax. 2011;12(2):69-74.
Príklad citácie elektronického článku:
1. Rasmussen HN, Scheier MF, Greenhouse JB. Optimism and physical health: a meta-analytic review [online]. Ann Behav Med. 2009;37(3):239-256. http://link.springer.com/
article/10.1007/s12160-009-9111-x. Accessed August 27, 2009.
Podrobnejšie pokyny na tvorbu citácií a bibliografických odkazov nájdete na: www.solen.sk

Spracovanie rukopisu
• Písmo Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1,5, počet strán 5 – 9 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. 
•  Vyhlásenie o potenciálnom konflikte záujmov autora

Príspevky posielajte v elektronickej podobe na e-mailovú adresu: vyzinkarova@solen.sk,  tel.: 02/5413 1381,  mob.: 0910 956 370
Pokyny pre autorov sú dostupné v plnom znení na internetovej stránke časopisu.


