
   

 

 

Požiadavky na spracovanie rukopisu 
 

 

Formátovanie 

Pri písaní textu používajte základné fonty písma, ktorými disponuje Word (ideálne Times 

New Roman). V celom rukopise používajte len jeden font. Veľkosť písma nastavte na 12, 

riadkovanie na 1,5.  

Riadky textu neukončujte klávesom enter. Píšte akoby nekonečný text, slovo, ktoré sa 

nezmestí do riadku, sa automaticky presunie na nasledujúci riadok. Enterom sa oddeľujú len 

jednotlivé odseky!  

Text nezarovnávajte do bloku, ale doľava (zostane sprava nezarovnaný), nepoužívajte delenie 

slov na konci riadkov. Odseky neoddeľujte vynechaným riadkom. Na konci každého odseku 

dajte enter.  

Na zvýraznenie častí textu používajte kurzívu, príp. tučné písmo. Nepoužívajte podčiarknuté 

písmo.  

Poznámky pod čiarou vkladajte pomocou funkcie Wordu – Vložiť poznámku pod čiarou, 

nevkladajte ich ručne (pomocou horného indexu). 

 

Nadpisy 

Zreteľne odlíšte nadpisy (titulky) od ostatného textu a jasne znázornite ich postupnosť, 

napríklad číslovaním: 

 

1 Nadpis prvého stupňa  
1.1 Nadpis druhého stupňa  

1.1.1 Nadpis tretieho stupňa  
1.1.1.1 Nadpis štvrtého stupňa  

 

Pri nečíslovaných nadpisoch v texte je potrebné zreteľne vyznačiť ich hierarchiu v obsahu 

takýmto spôsobom: 

 



   

 

Nadpis prvého stupňa 

 Nadpis druhého stupňa 

Nadpis druhého stupňa 

   Nadpis tretieho stupňa 

Nadpis prvého stupňa 

 Nadpis druhého stupňa 

  

Hlavnú kapitolu (nadpis prvého stupňa) začínajte vždy na novej strane. Pod nadpisom prvého 

stupňa vynechajte jeden riadok, až potom píšte text. Nadpisy podkapitol (druhého a tretieho 

stupňa) oddeľte od textu dvoma riadkami pred nadpisom a jedným riadkom za nadpisom. 

  

 

Obrázky 

Textová, obrazová aj tabuľková súčasť rukopisu musia byť výsledkom vlastnej tvorivej 

činnosti autora. Ak sú v rukopise použité výsledky tvorivej činnosti iných autorov, autor diela 

predloží súhlas s ich uverejnením. 

Obrázky dodávajte v kvalite vhodnej na tlač. Farebné obrázky a perovky (čierne kresby) majú 

mať rozlíšenie minimálne 300 dpi, rovnaké minimálne rozlíšenie majú mať aj fotografie 

a naskenované obrázky. Obrázky treba dodať vo formáte JPG, TIFF (iné formáty po dohovore 

s technickou redaktorkou/technickým redaktorom), perovky nech sú dostatočne kontrastné.  

Obrázky dodávajte samostatne (zrozumiteľne označené), v texte však treba zreteľne vyznačiť, 

kde ktorý obrázok patrí. Každý obrázok treba očíslovať a uviesť jeho názov. Číslovanie 

obrázkov môže byť priebežné (1, 2, 3, ... 58, 59) alebo desatinné, podľa kapitol (6.1, 6.2, ... 

8.1, 8.2...). Číslo a názov obrázka píšte písmom veľkosti 10, umiestnite ich pod obrázok 

a zarovnávajte na stred. 

Každý obrázok má mať odkaz v texte: (obr. 2), na obrázku 2 vidieť..., obrázok 3 znázorňuje... 

Neodkazujte na obrázky štýlom: Na nasledujúcom obrázku vidieť...  
 

 

 

 



   

 

Tabuľky a grafy 

Tabuľky vytvárajte vo funkcii Tabuľka vo Worde alebo v Exceli, nekreslite ich ručne. Grafy 

a tabuľky vytvorené v Exceli dodajte v osobitnom súbore, zrozumiteľne označené. V texte 

treba zreteľne vyznačiť, kam patria.  

Pred aj za tabuľkou a grafom vynechajte po jednom riadku, aby ste ich oddelili od okolitého 

textu. Tabuľky a grafy zarovnávajte na stred.  

Číslovanie tabuliek a grafov môže byť priebežné (1, 2, 3, ... 58, 59) alebo desatinné, podľa 

kapitol (6.1, 6.2, ... 10.1, 10.2...).  

Tabuľky aj grafy majú mať odkazy v texte: (tab. 2), v tabuľke 2 vidieť..., tabuľka 3 

znázorňuje... Neodkazujte na tabuľky a grafy štýlom: V nasledujúcej tabuľke vidieť...  
Číslo a názov tabuľky píšte písmom veľkosti 10 a umiestnite ich nad ľavý horný roh tabuľky. 

Číslo a názov grafu (veľkosť písma 10) umiestnite pod graf a zarovnávajte na stred. 

 

 

Symboly, značky a vzorce 

– symboly veličín treba písať kurzívou, napr.: t pre čas, T pre teplotu, 

– značky jednotiek sa píšu kolmým písmom, napr.: m pre meter, l pre liter, 

– chemické prvky sa píšu kolmým písmom, napr.: He pre hélium, H pre vodík, 

– jednotky sa od číselného údaja oddeľujú medzerou, napr.: 25 mg, 10 km, 

– značka % sa tiež oddeľuje od číselného údaja medzerou, napr.: 10 %,  

– pred a za matematickými znamienkami +, –, ∙, ×, :, = atď. dávajte medzeru, 

– rozlišujte medzi spojovníkom a pomlčkou. Spojovník je kratší, spája dve slová, píše sa 

bez medzier (vedecko-technický). Pomlčka oddeľuje slová, je dlhšia a píše sa 

s medzerami po oboch stranách (živnostníci – fyzické osoby). Obidve znamienka sa 

píšu jedným klávesom. Word podľa toho, či sú pred znamienkom medzery, alebo nie, 

rozlíši, či ide o spojovník alebo o pomlčku. Ak sú z oboch strán znamienka medzery, 

Word automaticky predĺži znamienko na pomlčku. Ak by k tomu nedošlo, možno 

pomlčku napísať spojením klávesov Ctrl – (Ctrl mínus), 

– za interpunkčnými znamienkami ako bodka, bodkočiarka, výkričník, otáznik, čiarka 

atď. nasleduje medzera, 

– ak sa za sebou vyskytne niekoľko interpunkčných znamienok, medzera sa medzi ne 

nevkladá, 

 



   

 

– pred a za matematickým alebo chemickým vzorcom vynechajte po jednom riadku: 

 

G = H – TS 

 

– pri zátvorkách sa medzera dáva pred otváraciu a za zatváraciu zátvorku, zátvorky píšte 

okrúhle ( ), nepoužívajte namiesto nich lomku /. 

 

Literatúra 

 
Bez ohľadu na to, akú citačnú normu používate, úprava literatúry musí byť v celom texte 

jednotná. Nezabúdajte na to, že okrem techniky citovania je dôležitá aj etika citovania. 

Morálnou povinnosťou autora je uviesť všetky zdroje, z ktorých pri písaní svojej publikácie 

čerpal. Zdroje by mali byť dohľadateľné, preto spôsob ich zápisu musí byť zrozumiteľný. 

V texte treba zreteľne odlíšiť vlastné myšlienky autora od myšlienok prevzatých, teda pri 

každom citáte alebo parafráze treba uviesť pôvodný zdroj. 

Dbajte na to, aby každý bibliografický odkaz v texte mal úplný bibliografický zápis 

v zozname literatúry. 

 


