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VYHLÁSENIE AUTORA/AUTORKY 

Vážený autor, vážená autorka, všetky požadované údaje, prosím, starostlivo vyplňte. Bez kompletne vyplneného 
formulára nebude možné prijať Váš rukopis. Tento súbor nevypĺňajte online, pred vyplnením si ho uložte na disk. 

ODOVZDANIE RUKOPISU, TECHNICKÉ POŽIADAVKY A PODMIENKY JEHO PRIJATIA 

Odovzdaním tohto dotazníka autor/autorka uzatvára dohodu s Archeologickým ústavom SAV na vydanie rukopisu štúdie 
v časopise Študijné zvesti AÚ SAV. Autor/autorka zároveň deklaruje úplné a bezpodmienečné prijatie požiadaviek na 
zverejnenie rukopisu v tomto časopise. Všeobecné pokyny na úpravu rukopisov publikovaných v Archeologickom 
ústave SAV sa nachádzajú na jeho internetovej stránke: http://archeol.sav.sk/files/Pokyny-na-úpravu-rukopisov.pdf. 
Skrátené pokyny sa nachádzajú na internetovej stránke časopisu Slovenská archeológia: http://archeol.sav.sk/
index.php/sk/kratke-pokyny-na-pripravu-rukopisov/?preview=true. 

Predloženie rukopisu 

Kompletný rukopis v elektronickej podobe a v jednom vytlačenom exemplári odovzdáva autor/autorka hlavnému 
redaktorovi časopisu. Pracovníci AÚ SAV odovzdávajú aj kópiu sprievodného listu k publikácii do tlače, podpísaného 
vedúcim oddelenia.

Požadovaná štruktúra rukopisu 

Rukopis pozostáva z textu, abstraktu, kľúčových slov, súhrnu, literatúry, textov ku grafickým prílohám a z grafických 
príloh. Abstrakt (max. 300-350 slov) a kľúčové slová sa odovzdávajú v anglickom jazyku, súhrn v rozsahu 10 - 15 % 
rozsahu textu sa odovzdáva v angličtine, nemčine alebo francúzštine; ak je text v inom než slovenskom/českom jazyku, 
súhrn sa prekladá do slovenčiny (pri autoroch zo zahraničia preklad do slovenčiny zabezpečí redakcia). Súčasťou 
súhrnu je preklad textov ku grafickým prílohám do jazyka súhrnu. Grafické prílohy sú obrázky (pri zalamovaní 
vkladané do textu, arabské číslice), tabuľky (zaradené za text, rímske číslice), tabely (číselno-textové prílohy, arabské 
číslice), diagramy (arabské číslice), grafy (arabské číslice). Každá kategória príloh sa čísluje od 1 (I). 

Farebné ilustrácie 

Publikovanie farebných ilustrácií nie je štandardom poskytovaným vydavateľom. Náklady na tlač farebných ilustrácií 
znáša autor/autorka. 

Jazyk rukopisu 

Akceptujeme rukopisy napísané v slovenčine, češtine, nemčine, angličtine a francúzštine. 

Posudzovanie technického stavu a kompletnosti rukopisu 

Technický stav a kompletnosť rukopisu posudzuje redakcia. Po jeho akceptovaní ho postupuje na recenzné konanie.

Recenzovanie rukopisu 

Odbornú úroveň posudzujú prinajmenšom dvaja odborníci v danej oblasti. Posudzovanie je obojstranne anonymné.
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SÚHLAS S PRAVIDLAMI 

Týmto potvrdzujem, že súhlasím s pravidlami odovzdania rukopisu, s technickými požiadavkami a s hodnotiacim 
procesom. 

áno nie 

VYHLÁSENIE O AUTORSTVE 

Týmto potvrdzujem, že som autorom/autorkou štúdie a uvádzam pôvodné zdroje prevzatých materiálov.

áno nie 

VYHLÁSENIE O PUBLIKAČNEJ ETIKE 

Týmto  potvrdzujem,  že  predložený  rukopis  som  vypracoval/a v súlade  s  medzinárodnými etickými štandardmi 
publikovania, ktorých princípy sú mi známe: http://archeol.sav.sk/files/PEMS_SK.pdf. 

áno nie 

VYHLÁSENIE O ORIGINALITE 

Redakcia prijíma výlučne originálne rukopisy. 

Týmto potvrdzujem, že predložený rukopis je mojou pôvodnou vedeckou prácou, čiže je to jeho prvá publikácia. 

áno nie 

SÚHLAS S PUBLIKOVANÍM NA INTERNETE 
Súhlasím, aby toto dielo bolo licencované podľa Creative Commons Attribution 4.0 International License. 

áno nie 

Formulár vyplnil/a (meno a priezvisko): 

Miesto: 

Dátum: 

Podpis: 

Prvé dve strany formulára, prosím, vytlačte a podpísané odovzdajte hlavnému redaktorovi časopisu. Elektronická 
verzia tohto formulára musí byť predložená spolu s rukopisom. 

http://archeol.sav.sk/files/PEMS_SK.pdf
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ÚDAJE O RUKOPISE 

Názov štúdie 
Názov musí byť v súlade s obsahom štúdie. 

Grantový projekt 
V prípade, že v príspevku má byť uvedený projekt, v rámci ktorého bol rukopis vypracovaný, napíšte jeho číslo, názov 
a grantovú agentúru. 

Prílohy 
Uveďte počet príloh. 

Obrázky (pri zalamovaní vkladané do textu, arabské číslice): 

Tabuľky (celostranové, zaradené za text, rímske číslice): 

Tabely (arabské číslice): 

Iné (napr. diagramy, grafy; ich počet a špecifikácia, arabské číslice): 

Farebná tlač áno nie 

Ak ste odpovedali áno, uveďte spôsob úhrady. 

Pracovníci AÚ SAV Nitra číslo grantu. 

Ostatní napíšte údaje potrebné pre fakturáciu. 

Autorstvo prekladu textu (ak je v inom než v rodnom jazyku), abstraktu, kľúčových slov, súhrnu



ÚDAJE O AUTOROVI/AUTORKE 

Tieto údaje budú uverejnené za textom štúdie. 

Meno a priezvisko, aj s titulmi: 

Pracovisko: 

Ulica: 

Mesto: 

PSČ: 

Krajina: 

E-mailová adresa: 

ORCID (ak existuje): 

PRIESTOR PRE VAŠE NEŠTANDARDNÉ POŽIADAVKY, VYSVETLENIA, PRIPOMIENKY A NÁVRHY 
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