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Pokyny pre autorov

Autori majú nárok na uverejnenie nanajvýš dvoch odborných príspevkov v jednom ročníku. 
Vzhľadom na limitovaný rozsah Bulletinu SBS si redakcia vyhradzuje právo prijať od autorov 
iba jeden odborný rukopis do ročníka. Rukopisy sa prijímajú priebežne elektronickou poštou 
Príspevky zasielajte na adresu výkonného redaktora (katedrabotaniky@gmail.com).

Rozsah zalámaného a vysádzaného príspevku je nanajvýš 10 (15) strán; výnimky povoľuje  
redakčná rada iba v odôvodnených prípadoch. Za uverejnenie dlhších príspevkov môžu byť vy-
žiadané poplatky. 

Úprava rukopisu
V rukopise používať výhradne typ písma Times New Roman, zarovnanie textu je vľavo. 

Rozčlenenie textu na odstavce vrátane medzititulkov musí byť dobre rozpoznateľné, každý od-
stavec začína na novom riadku. Na odsadenie odstavcov nepoužívať medzery ani tabulátor. Autor 
vyznačí v rukopise návrh použitia rezov písma – okrem základného rezu možno použiť vyznačenie 
kurzívou a tučne. Vedecké mená taxónov – do úrovne rodu – a syntaxónov sa píšu v bežnom texte 
i nadpisoch kurzívou. Príspevky sú prijímané vo formáte súboru *.doc/ *.docx/*.rtf/*.odt.

Členenie textu odborných príspevkov:
názov príspevku slovensky/česky, názov príspevku anglicky, 
meno a priezvisko autora/-ov, adresa pracoviska a mejl autora/-ov,
abstrakt (anglicky), keywords (anglicky),
text príspevku (v slovenčine, prípadne češtine) členený na časti: (1) Úvod, (2) Metodika, (3) 

Výsledky a diskusia, (4) Poďakovanie, (5) Literatúra.
Pri prácach floristických, fytocenologických a ekologických musí byť nomenklatúra zjedno-

tená podľa uvedeného prameňa, vtedy vedecké mená taxónov sú bez autorských skratiek. Treba 
uvádzať miesto uloženia dokladového materiálu (herbár, konzervovaný materiál, kultúry, foto- 
archív a pod.). Taxóny vo floristických súpisoch musia byť uvedené v abecednom poradí, opaku-
júce sa rodové mená sa skracujú (napr. Poa annua, P. trivialis atď.)

Hlavičkové údaje fytocenologických zápisov by mali byť zjednotené podľa pokynov pre rub-
riku Zaujímavejšie fytocenologické zápisy na stránke http://sbs.sav.sk/SBS1/docs/ZFZ_template-
-Bull-SBS.pdf.

Tabuľky a obrázky s opismi treba priložiť v osobitných súboroch. Obrázky by mali byť 
vo formáte *.jpg/*.tiff/*.bmp a v dostatočnej kvalite. Ich zaradenie treba vyznačiť v rukopise; 
veľkosti prispôsobiť formátu A5. Do formátu A5 je možné vložiť max. jeden obrázok s rozmerom 
11,5  ×  8  cm, resp. dva obrázky vedľa seba s rozmermi 5,5  ×  6  cm. V upravenom obrázku je po-
trebné použiť typ písma Times New Roman, v stupni najmenej 8  pt.

Vzor tabuľky ako aj spôsob písania legiend k tabuľkám a obrázkom je uvedený na stránke 
http://sbs.sav.sk/SBS1/instructions.html. Jednoduchá tabuľka by mala mať max. 11,8  ×  14,5  cm 
pri rozložení na výšku, resp. 10,3  ×  16,9  cm pri rozložení na šírku, typ písma Times New Roman 
so stupňom najmenej 8  pt, zarovnanie buniek vľavo a na stred. Fytocenologické tabuľky vytvárať  
podľa možnosti pomocou funkcie Tabuľka programu Microsoft® Word alebo Microsoft® Excel, s 
každým údajom v osobitnej(!) bunke tabuľky. (Pri indexoch a rozsiahlejších tabuľkách je vhodné 
upraviť vnútorné okraje buniek na 0  pt.)

Odporučený maximálny rozsah strán pre ostatné príspevky: 
jubileá a spomienkové príspevky – 3 strany, správy o činnosti spoločnosti – 5 strán, správy 

z konferencií – 3 strany,
floristické nálezy – 2 strany, recenzie – 2 strany.
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Citácie v texte:
Zahradníková (1984), (Šibík 2003), (Guttová & Lackovičová 2010), (Májovský et al. 1987), 

(Vicherek 1973; Dostál 1991; Holub & Grulich 1999), (The Plant List 2013); … podľa 
Zahradníkovej (1984). 

Bibliografické odkazy na konci textu:
monografia: 
Májovský, J., Murín, A., Feráková, V., Hindáková, M., Schwarzová, T., Uhríková, A., 

Váchová, M. & Záborský, J. 1987. Karyotaxonomický prehľad flóry Slovenska. Veda, 
Bratislava. 436 pp.

kapitola v monografii: 
Zahradníková, K. 1984. Cotinus Miller. In Bertová, L. (ed.), Hlavaček, A., Holub, J. et al. Flóra 

Slovenska. IV/1. Veda, Bratislava. p. 10–12.
článok v seriálovej publikácii: 
Eliáš, P. jun, Dítě, D., Kliment, J., Hrivnák, R. & Feráková, V. 2015. Red list of ferns and flowering 

plants of Slovakia, 5th edition (October 2014). Biologia (Bratislava) 70: 218–228. 
(poznámka: v slovenskom texte sa namiesto stkratky jun. používa skratka ml.)
rukopis: 
Šibík, J. 2003. Nelesné spoločenstvá subalpínskeho stupňa Krivánskej Malej Fatry. Bratislava, 

2003. Diplomová práca, msc., depon. in Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava.
internetový zdroj: 
Čabrádiová, R. 2013. Tip na víkend: Mičinské travertíny. http://bbonline.sk/tip-na-vikend-micin-

ske-travertiny, cit. 21. 1. 2016.
The Plant List 2013. http://www.theplantlist.org, cit. 21. 1. 2016. 

Skratky seriálových publikácií musia byť zjednotené podľa nasledovného diela:
Bridson, G. D. R. & Smith, E. R. 1991. B-P-H/S. Botanico-Periodico-Huntianum/Supplementum. 

Hunt Institute for Botanical Documentation (Carnegie Mellon University), Pittsburgh. 

Príspevky neupravené podľa pokynov pre autorov budú autorom vrátené!


