POKYNY NA PUBLIKOVANIE
PRE AUTOROV PRÍSPEVKOV ALFA
1. Články do rubrík Navrhovanie ako výskum a Výskum navrhovania majú mať rozsah
36 000 znakov (20 normostrán) vrátane medzier a poznámkového aparátu. (Parametre
normostrany = 30 x 60, písmom 12, Times New Roman alebo Arial CE, riadkovanie 1,5, 1
normostrana má 1800 znakov, okraje 2,5).
2. K článku autor dodá zhrnutie/summary v slovenskom aj anglickom jazyku v rozsahu
do 5 400 znakov (3 NS) vrátane medzier.
3. Autor dodá k článku kľúčové slová a slovné spojenia – rozsah max. 7.
4. Texty majú byť vo formáte doc., docx., rtf., odt., nezalamované, graficky neupravované.
A. Názov príspevku zachytáva podstatu témy, nemá byť dlhý. V názve nesmú byť používané
skratky. Ak hlavný názov článku nevystihuje celý rozsah témy, autor ho rozšíri
o podnázov.
B. K príspevkom je požadovaný rozšírený poznámkový aparát, poznámky majú mať formu
koncových poznámok. Bibliografické zdroje treba uvádzať vo väzbe na text dôkladne
a presne, integrované v poznámkovom aparáte, nie separátne.
C. Literatúru v rámci poznámkového aparátu uvádzame nasledovne:
Knižná publikácia:
Priezvisko autora (Verzály), rozpísané meno autora: Názov knihy. Názov vydavateľstva.
Miesto vydania. Rok vydania. strana, na ktorú sa v texte autor odvoláva.
Článok v časopise:
Priezvisko autora (Verzály), rozpísané meno autora: Názov článku. Názov časopisu. Ročník
časopisu. Číslo časopisu. Strana, na ktorú sa v texte autor odvoláva (nie všetky strany knihy!).
Článok v zborníku:
Priezvisko autora (Verzály), rozpísané meno autora: Názov príspevku. In: Ak je uvedený
editor, resp. editori: Priezvisko editora (Verzály), rozpísané meno editora/editorov: Názov
zborníka konferencie. Miesto a dátum, kde a kedy sa konferencia konala. Miesto vydania. Rok
vydania. strana, na ktorú sa v texte autor odvoláva.
D. Popisy všetkých obrázkov a fotografií treba uviesť za textom článku.
Fotografia 1
Bytový komplex Boria, Bratislava, autori Kalin Cakov a Emil Makara
Autor fotografie: Patrik Safko, 2014
Obrázok 1
Perspektíva Hlavná stanica ČSD Bratislava, urb.-architektonická súťaž

Autori: Ivan Gürtler, Andrej Gürtler, Michal Hanuščák, Tomáš Jávorka, 1988

Zdroj: Archív autora alebo internetový zdroj takto: Zdroj: https://lnk.sk/puOW
E. Diagramy, schémy, kresby a fotografie musia byť kvalitnými originálmi alebo
digitálnymi kópiami vo formáte .jpg alebo .tif. Fotografie treba zasielať v čo
najvyššom rozlíšení, neoptimalizovať, a nepoužívať kompresiu. Nadmerná veľkosť
nie je problém, kvôli veľkosti treba obrázky poslať cez ftp, uschovna.cz alebo
wetransfer.com. Každá ilustrácia musí mať popis s uvedením legitímneho autora
a zdroja. Ilustrácie a fotografie nesmú byť súčasťou textového dokumentu,
preferenciu umiestnenia obrázka v článku môže určiť autor v texte, napr.: Obr.1
F. Tabuľky, grafy, diagramy a schémy je treba umiestniť na konci textu alebo
v samostatných súboroch ich umiestnenie je nutné v texte vyznačiť, napr.: Tab. 1
5. Po zrecenzovaní požadujeme pripomienky recenzenta zohľadniť a zapracovať do textu
do 14 dní.
6. Pre recenzie výstav a kníh odporúčame rozsah 10 800 znakov.
7. Pre závery výskumných projektov odporúčame rozsah 18 000 znakov.
8. Prosíme autorov, aby dodržiavali technické požiadavky, vedie to k efektívnejšej

tvorbe časopisu.
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