
Pokyny pre autorov 

Redakcia prijíma iba práce, ktoré vyhovujú po odbornej 
stránke, majú profesionálnu úroveň metodologického a 
štatistického spracovania, zodpovedajú pravidlám pravopisu 
a sú napísané podľa týchto pokynov. 

Práce zaslané k publikácii musia byť doplnené prehlásením, 
že neboli a ani nebudú zaslané v rovnakom znení k publikácii 
inému časopisu. Na prvej strane je imprimatur vedúceho 
pracoviska prvého autora. 
Všetky príspevky budú zaslané nezávislým recenzentom. 
Rukopis zasielajte v origináli a kópii. Jednotlivé listy číslujte v 
pravom hornom rohu a spojte svorkou (nezošívajte). Píšte s 
obvyklým typom písma. Texty z tlačiarne osobných počítačov 
musia mať výrazné písmo a papier formát A 4, nelesklý. Text, 
ktorý chcete zdôrazniť, píšte/ctvrz;Vot/, nepodčiarkujte. 

Rukopisy ani dokumentácia sa nevracajú. 

Rukopis sa skladá z týchto častí: 

- súhrn v slovenskom jazyku + súhrn v anglickom jazyku 
- vlastný text 
- prehľad literatúry, pod ním meno a priezvisko prvého autora 

s titulmi, presnou adresou, číslo telefónu, e-mail adresa 
- prílohy 

Jednotlivé časti rukopisu začínajú vždy na novom liste. 
Dokumentáciu dodávajte v pevnej obálke s označením 
práce, ku ktorej patrí. 

Ad1. Na titulnej stránke uvádzajte v nasledujúcom poradí: 
- výstižný názov práce 
- skratku osobného mena a celé priezvisko autorov bez 

titulov 
- názvy a sídla ústavov, z ktorých práce pochádzajú (pri 

viacerých   autoroch   z  viacerých   pracovísk  je   možné 
vyznačiť indexy, ktorý autor pracuje na ktorom pracovisku) 

- meno a priezvisko vedúceho (vedúcich) pracoviska s plným 
titulom 

Ad 2. 
V každom súhrne musí byť uvedený názov práce a meno 
prvého autora. Súhrn píšte v tretej osobe. Predpokladá sa 
rozsah súhrnu okolo 20 riadkov, alebo '200 slov. Na konci 
súhrnu na zvláštnom riadku uveďte výstižne „kľúčové slová" v 
počte 3 - 6. 

Ad 3. 
Vlastný text pôvodnej práce má byť rozdelený na úvod, 
metodiku, výsledky, diskusiu a záver. 

Úvod uvádza sa stručne účel článku, zdôvodnenie štúdie, 
pozorovania a pod. 

Metodika charakterizuje sa výber pacientov, popisujú sa 
použité metódy, prístroje (včetne výrobcu a krajiny pôvodu). 
Tieto postupy je nutné popísať v takom rozsahu, aby ich mohli 
reprodukovať iné pracoviská. Na bežné metódy včetne 
štatistických sa iba odkazuje. Pri metódach, ktoré už boli 
publikované, ale nie sú dostatočne rozšírené, sa uvádza 
odkaz na publikáciu a ich stručný popis. Pri nových alebo 
podstatne modifikovaných metódach okrem popisu uvádzajte 
dôvody ich použitia a zhodnotenie ich spoľahlivosti. Presne 
charakterizujte použité liečivá, prípravky a chemikálie, dávky 
a spôsob podávania. Na označenie pacientov nepoužívajte 
iniciály ani čísla chorobopisov. Uvádzajú sa počty pozorovaní 

a v prípadoch, kde je to účelné, štatistický význam výsledkov. 
Podrobné štatistické analýzy môžu byť podľa potreby 
uvedené v dodatku. 

Výsledky uvádzajú sa v logickom slede v texte, tabuľkách a 
grafoch. V texte sa zachytia najdôležitejšie súhrny z výsledkov 
pozorovania. 

Diskusia zdôrazňujú sa nové dôležité aspekty práce a 
závery, ktoré z nich vyplývajú. Neopakujú sa podrobné údaje, 
uvedené v predchádzajúcich oddieloch. Výsledky 
pozorovania a závery sa porovnávajú s inými podobnými 
štúdiami a plánovanými zámermi práce. Neuvádzajú sa 
tvrdenia, ktoré nie sú spoľahlivo doložené údajmi. V 
opodstatnených prípadoch sa formulujú nové hypotézy, vždy 
však musí byť zreteľne vyjadrené, že ide o hypotézu. 
Poďakovanie vyjadruje sa výlučne osobám, ktoré podstatne 
prispeli k vypracovaniu štúdie, včetne nadácií, grantov a 
organizácií, za ich ev. finančnej podpory bola štúdia 
zrealizovaná. 

Ad 4. 
Prehľad použitej literatúry obsahuje publikácie, z ktorých 
autori čerpali dôležité informácie a podnety, alebo s nimi 
porovnávajú vlastné výsledky. Nezaraďujú sa publikácie, 
ktoré autori sami nepoužili; v prípade nedostupného 
základného prameňa sa cituje zdroj sekundárnej informácie. 
Nepoužívajú sa citácie typu „osobné vyjadrenie" a pod., v 
prípade nutnosti stačí príslušná zmienka priamo v texte. 
Medzi citácie možno zaradiť aj práce prijaté na publikáciu (s 
uvedením skratky názvu časopisu a poznámkou „v tlači"). Do 
prehľadu sa nezaraďujú práce poslané na publikáciu, ale 
doteraz redakciou neprijaté. 

Každá citácia musí mať odpovedajúci odkaz v texte (číselný 
odkaz na jej poradie) a naopak, každý odkaz v texte musí mať 
odpovedajúcu citáciu. 

Orientačne sa doporučuje obmedziť počet citácií do 30, 
orientovať sa na citácie prác novších a mladších ako päť rokov 
a obmedziť počet autocitácií na najviac 20 %. Názvy 
citovaných periodík sa záväzne skracujú podľa STN. 
Presnosti údajov v citáciách je treba venovať náležitú 
pozornosť. Citácie sa v oddieli Literatúra radia abecedne 
podľa mien autorov a poradovo sa číslujú. Čísla citácií 
uvádzajte bez zátvoriek a jednotlivé citácie píšte na nový 
riadok. 

Príklady citácií: 
a) Jednozväzkové dielo 
Autor, E., Autorka, L.: Poranenie periférnych ciev. 1. vyd. 

Praha, Avicenum 1979.304 s. 
b) Citácia článku z časopisu 
Autor, M., Autorka, J., Čitateľ, M.: Nová práca v chirurgii. 

JAMA, 71,1992, č. 9, s. 464 467. 
c) Citácia v zborníku 
Autor, V, Autorka, V: Resekcie hrubého čreva. Zborník 

materiálov z XVII. Celoštátnej konferencie chirurgov. 
Praha 1999, s. 73. 

Ad 5 
Tabuľky a obrázky môžu byť umiestnené v texte; 
Miesto, kde sa má príloha v texte umiestniť, sa značí výrazne v 
texte do zátvorky (napr. obr. 1, graf 3 a pod.),    mierka 
obrázkov 1:1,300dpi-JPG, alebo TIF. 

Upozornenie: 
Je možné zaslať text na CD, alebo disketách 3,5", 
prípadne elektronickou poštou na e-mail adresu, ak 
príspevok neobsahuje viac ako 10 MB. 


