
Pravidlá písania príspevkov do Vodohospodárskeho spravodajca 

Vaše príspevky nám posielajte v textovom editore Word. Riadkovanie: 1,5. Písmo: Times 
New Roman, 12 bodov. 
Používajte iba „hladký" text, t. j. bez preddefinovaných odsekov, nadpisov, štýlov, záhlavia, 
päty strany a pod. Na zvýraznenie niektorých slov a viet možno použiť tučné písmo. 

1.  Štruktúra príspevku: 
 

• Názov  
• Anotácia slovenskom jazyku (cca 10 riadkov) 
• Úvod 
• Samotný text (hlavné časti oddelené medzititulkami) 
• Záver  
• Literatúra  

 
2.  Písanie zoznamu literatúry: 
 

• Kniha 
Pitter, P. 2009: Hydrochemie. Vydavatelství VŠCHT Praha 2009, s. 568, ISBN 9788070807019. 

• Kapitola v knihe 
Melioris, L., Mucha, I. 1986: Podzemná voda – metódy výskumu a prieskumu.  Vyd. Alta – 
SNTL Bratislava, 1986, kap. 8. Hydrogeologický výskum minerálnych a termálnych vôd, s. 303 
– 331, ISBN 87-556-90452. 

• Článok v časopise 
Bočík, M., Halmo, N., Lichnerovd, O., Verčíková, S. 2010: Nová právna úprava ochrany pred 
povodňami. In: Vodohospodársky spravodajca. 2010, roč. 53, č. 3 – 4, s. 8 – 12. ISSN 0322-
886X. 

• Príspevok v zborníku 
Hucko, P., Kušnír, P., Shearman, A. 2007: Hodnotenie procesov prebiehajúcich v dnových 
sedimentoch – ťažké kovy vodného diela Ružín. In: Sedimenty vodných tokov a nádrží. Zborník 
prednášok z konferencie so zahraničnou účasťou, Bratislava, Bratislava 16. – 17. mája 2007. 
Vyd. Slovenská vodohospodárska spoločnosť ZSVTS pri VÚVH, 2007, s. 169 – 181, ISBN 978-
80-89062-51-5. 

• Monografia 
Weltonová, J.: Impresionizmus: Obrazový sprievodca základnými dielami impresionistických 
maliarov a obdobím, v ktorom sa zrodili. Prel. Stanislav Kaclík. 1. vyd. Bratislava: Perfekt, 
1996. 64 s. Umenie zblízka. Prekl. z angl. orig. Eywitness Art-The Impressionism. ISBN 80-
8046-020-5. 

• Časť monografie 
Hudec, I. et al.: Úrazová chirurgia. 1. vyd. Ilustroval Štefan Chlumecký. Martin: Osveta, 1986, 
časť C, kap. III. Poranenie chrbtice a miechy, s. 508 – 579. 

• Zdroj z internetu 
The European Curriculum vitae, [online], [citované 7. 3. 2004], dostupné 
na internete: <http://www.cedetop.eu.int/transparency/ cv.asp> 

3.   Citácie v texte príspevku: 
 
Odkazy na literatúru v príspevku uvádzajte v hranatých zátvorkách [1] atď. 

(Literatúru uvádzajte na konci príspevku v poradí, ako je citovaná v texte (napr. [1] HUCKO, 
P.:...). 

4.  Obrázky (fotografie, grafy, schémy, tabuľky atď.):  
 
Nevkladajte ich do textu, ale zasielajte originály v samostatných súboroch. V texte vyznačte 
ich približné umiestnenie. Na konci príspevku uveďte popis k jednotlivým obrázkom, 
tabuľkám a grafom.  
Pri posielaní obrázkov je minimálne rozlíšenie 1748 x 2480 pixlov. Formát jpg. alebo png. 
s rozlíšením 300 dpi.  

http://www.cedetop.eu.int/transparency/%e2%80%a8cv.asp


Tabuľky dodávajte na bielom podklade, písmo čierne, lemovanie tabuliek a kolónok tenkou 
čiarou. Grafy dodávajte farebne, výber veľkosti písma v legende musí zohľadňovať 
čitateľnosť legendy. 
Všetky obrázky a grafy očíslujte a krátky popis k nim uveďte na konci príspevku. 

5.  Súčasťou každého príspevku musí byť: 
• celé meno a titul autora (autorov) 
• názov pracoviska, telefónne číslo, e-mail  

 
Autor článku vydavateľovi časopisu – Združeniu zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na 
Slovensku – týmto zároveň udeľuje ako dotknutá osoba súhlas so spracovaním svojich 
osobných údajov v zmysle ustanovení § 14 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. Bol/a/ som 
poučený/á/, že v zmysle ustanovení § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. môžem ako dotknutá 
osoba kedykoľvek odvolať svoj súhlas na spracovanie osobných údajov, ktoré sa ma týkajú. 
Ďalej som bol/a/ informovaný/á/, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania 
osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním, to znamená pred poskytnutím 
súhlasu, a taktiež, že ako dotknutá osoba môžem súhlas odvolať rovnakým spôsobom, ako 
som ho udelil/a/. 
 

6.  Pravidlá slovenského pravopisu musia byť dodržané pri písaní textov (vrátane textov 
v tabuľkách), rovnako v prípade uvádzania vzorcov, desatinných miest a používaní 
spojovníkov a pomlčiek.  
 
7.  Rovnice a vzorce 
 

Rovnice sa uvádzajú odsadené o 0,9 cm zľava. Vysvetlivky symbolov sa uvádzajú od začiatku 
riadka. Ak je v práci viac vzorcov, uvádzame číslo vzorca do okrúhlych zátvoriek bez medzier 
umiestnených na pravom konci riadka. Na písanie fyzikálnych veličín a matematických 
premenných sa používa kurzíva. Používame sústavu jednotiek SI (ISO 31 a ISO 1001). Pri 
písaní rovníc používajte editor rovníc. 

Rovnice vkladáme v tejto šablóne takto: 

(x + a)n =∑ (nk)x
kan−k

n

k=0
 (1) 

x =
−b±√b2−4ac

2a
 (2) 

Napr.: 

Začnime rovnicou 

(x + a)n =∑ (nk)x
kan−k

n

k=0
 (3) 

Grafický priebeh riešenia rovnice (2) vidíme na ... . 

8.  Posielajte nám iba originálne práce: 
Ak bol váš príspevok uverejnený v inej publikácii alebo odznel na konferencii, seminári a pod., 
uveďte to na konci príspevku. 
O publikovaní jednotlivých príspevkov rozhoduje redakčná rada a v prípade potreby ich 
postupuje na odborné lektorovanie. 



 
Prosíme vás o dôsledné dodržiavanie týchto pokynov na formálnu úpravu príspevkov. 
Redakcia si vyhradzuje právo vrátiť príspevok na úpravu. 
Tešíme sa na spoluprácu s vami na stránkach vášho Vodohospodárskeho spravodajcu. 

Všetky ďalšie otázky vám radi zodpovieme telefonicky 02/593 43 322 alebo e-mailom: 
pavel.hucko@vuvh.sk, maria.rimarcikova@vuvh.sk. 

 

mailto:hucko@vuvh.sk
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