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Informácie pre prispievateľov

1. Časopis Slavica Slovaca publikuje príspevky v slovenčine, vo všetkých slovanských jazy-
koch, angličtine, nemčine a francúzštine. 

2. Texty vedeckých štúdií, ktoré nepresiahnu rozsah 25 normovaných strán, správy a recen-
zie spracované v elektronickej podobe v programe MS Office Word spolu s prílohami a špecific-
kými fontmi (písmami) treba do redakcie zaslať aj vo formáte *.pdf. 
Po predchádzajúcej dohode s redakciou možno ponúknuť aj rozsiahlejší rukopis, maximálne však 
v rozsahu najviac 35 normovaných strán. Jedna normovaná strana je 1800 znakov s medzerami.
E-mailový kontakt s redakciou: slavicaslovaca@gmail.com

3. Všetky štúdie okrem správ a recenzií musia obsahovať anglický preklad názvu príspevku, 
anotáciu a kľúčové slová. 

4. Resumé štúdií sa publikujú angličtine, nemčine, ruštine alebo francúzštine.

5. Prvá poznámka pod čiarou obsahuje meno, priezvisko, tituly, adresu pracoviska autora a e-ma-
ilový kontakt na autora štúdie.

6. Termíny redakčnej uzávierky:
Prvé číslo: 30. 4.
Druhé číslo 15. 10.
Tretie číslo spolu so supplementom: 30. 6. 

7. Zásady citovania. 
Citované práce redakcia žiada uvádzať priebežne v poznámkach pod čiarou (literatúra sa na konci 
štúdie v takýchto prípadoch nemusí uvádzať, uvedie sa iba zoznam prameňov, archívnych mate-
riálov a pod.) 

• Informácie o autorovi citovanej práce: Najprv uveďte priezvisko autora a oddeľte ho čiar-
kou, za ktorou nasleduje iniciála krstného mena s bodkou, za ktorou nasleduje dvojbodka, 
napr.: Doruľa, J.:
• Názov citovaného príspevku treba napísať jednoduchým typom písma v jazyku, v ktorom 
je napísaná štúdia, teda bez vytučnenia (bez boldu) alebo kurzívy s bodkou za názvom práce, 
napríklad: Tri kapitoly zo života slov.
• Informácie o vydavateľovi citovanej práce žiadame uvádzať v nasledujúcej forme: miesto 
vydania,  dvojbodka, vydavateľ, čiarka a nasleduje rok vydania práce a za tým uviesť počet 
strán, napr.: Bratislava: Veda, 1993. 130 s. Pri citovaní konkrétnej strany je formát citácie 
nasledovný: Bratislava: Veda, 1993, s. 112-119.
• Citácie prác publikovaných v periodikách (časopisoch) sa uvádzajú takto: Za údajmi 
o autorovi sa najskôr uvádza názov práce (alebo štúdie). Za iniciálou krstného mena au-
tora sa uvádza dvojbodka. Za názvom nasleduje In a dvojbodka a ďalej pokračuje názov 
časopisu, rok vydania, ročník a číslo, ďalej strany, na ktorých sa štúdia nachádza, napr.: 
Женюх, П.: Кирилски и латински ръкописи oт визaнтийската традиция в контекста 
на културния и религиозен плурализъм в подкарпатския регион. In: Palaeobulgarica / 
Старо-българистика, 2008, roč. 32, č. 4, s. 70-95. 
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• Pri citáciách štúdií publikovaných v zborníkoch alebo vo vedeckých sériách treba uvádzať 
aj editora, napr.: Škoviera, A.: Skupina svätých slovanských sedmopočetníkov. In Doruľa, J. 
(ed.): Pohľady do vývinu slovenského jazyka a ľudovej kultúry. Bratislava: Slavistický ústav 
Jána Stanislava SAV, 2008, s. 108-139.
• Pri opakovanej citácii sa uvádza skrátená forma citácie, napr.: Žeňuch, P.: Patria cyrilské 
paraliturgické piesne do kontextu slovenskej kultúry?, c. d., s. 78. 

Upozornenia:
• Tvrdý koniec riadka (ENTER) používať iba na konci odsekov.
• Žiadame autorov, aby pri vytváraní VERZÁLOK nepoužívali klávesu CAPS LOCK alebo 
SHIFT, ale využili špeciálnu funkciu vytvárania verzálok textového editora.
• Pri riedení nepoužívať medzery, ale text riediť pomocou špeciálnej funkcie textového edi-
tora, pričom veľkosť medzery nastavte ľubovoľne.
• Žiadame autorov o priloženie všetkých vlastných rezov písma (fontov) použitých v prí-
spevku. Text príspevku pred zaslaním treba vygenerovať vo formáte PDF a aj ten poslať na 
adresu redakcie.
• Poznámky pod čiarou písať automatickým spôsobom, ktorý ponúka textový editor.
• Obrázky, grafy, schémy prosíme vložiť do textu štúdie, ale je potrebné ich poslať do redak-
cie aj v osobitných formátoch (*.jpg, *.jpeg, *.gif, *.bmp, *.tif) v digitálnej podobe v osobit-
nom súbore s jasne označeným názvom každého obrázka.

Ďakujeme za spoluprácu!

Redakcia časopisu


