Pokyny autorom
Príručka
ACTA UNIVERSITATIS MATTHIAE BELII séria Environmentálne manažérstvo je vedecký časopis so
zameraním korenšpondujúcim s interdisciplinárnym charakterom Katedry životného prostredia FPV UMB
v Banskej Bystrici.
V periodiku možno publikovať prehľadové štúdie, výskumné štúdie, prípadové štúdie, syntetizujúce
práce z oblasti prírodných, spoločenských a technických vied a recenzie knižných publikácií.
Všetky príspevky sú recenzované dvomi nezávislými recenzentmi, o ktorých rozhodne redakčná rada.
Práca poslaná do vedeckého časopisu nesmie prekročiť rozsah 20 strán vrátane obrázkov a tabuliek.
Zaradenie rozsiahlejších príspevkov posudzuje redakčná rada.
Štruktúra práce
Názov príspevku (stručný a výstižný) Arial, 14, veľké písmená, bold, centrovať
Názov príspevku v anglickom jazyku Arial, 12, veľké písmená, bold, centrovať
Meno a priezvisko autorov (bez titulov) Calibri, veľkosť 12, kurzíva, bold, centrovať
Údaje o autoroch (tituly, adresa pracoviska, vrátane e-mail) Calibri, 12, normálne, obojstranne
zarovnať
Abstrakt v slovenskom jazyku, rozsah maximálne 10 riadkov: Times New Roman, 10, normal,
obojstranne zarovnať
Kľúčové slová v slovenskom jazyku, rozsah maximálne 7 slov (slovných spojení): Times New Roman, 10,
normal, obojstranne zarovnať
Abstract v anglickom jazyku, rozsah maximálne 10 riadkov: Times New Roman, 10, normal, obojstranne
zarovnať
Key words v anglickom jazyku, rozsah maximálne 7 slov (slovných spojení): Times New Roman, 10,
normal, obojstranne zarovnať
Členenie príspevku
Úvod, Metodika (charakteristika skúmaného súboru, použité metodiky, vedecké hypotézy,
charakteristika územia, resp. lokality, vzoriek, skúmaného objektu alebo spoločenstva) Výsledky,
Diskusia, Záver, Literatúra.
Názvy kapitol Times New Roman, 12, malé písmená, bold, zarovnať vľavo; text 12, normal, obojstranne
zarovnať;
Poďakovanie Times New Ronam, 10, názov bold, text normal, obojstranne centrovať;
Literatúra Times New Roman, 10, normal, obojstranne centrovať.
Nomenklatúra, skratky a symboly merných jednotiek musia zodpovedať SI. Vedecké mená rodov a
druhov musia byť v poslanom príspevku uvedené raz v plnom znení a písané kurzívou a menom autora
klasifikácie, resp. s odvolávkou na zdroj, kde sa tieto údaje uvádzajú.
Riadkovanie v texte jednoduché. Nepoužívať odsadenie. Odseky oddeliť za 3 pt.
Obrázky, grafy, mapy, schémy, čiernobiele fotografie a pod. jednotne ozančovať v texte ako obr 1
alebo fig 1). Názov a texty k obrázkom (Times New Roman, 10, normal) v slovenčine a v angličtine
umiestniť pod obrázok.
Príklad:
Obr 1 Zóna nádeje vo vzťahu učiteľ - žiak
Fig 1 Zone of hope in teacher - pupil relationship
Tabuľky (Times New Roman, 10, normal) musia byť číslované, s názvom nad tabuľkou v slovenskom a
anglickom jazyku.
Príklad:
Tab 1 Prehľad prekurzorov, metabolických ciest a sekundárnych metabolitov
Tab 1 Overview of precursors, metabolic ways and secondary metabolites
Použité literárne zdroje musia byť citované v zozname literatúry podľa nasledovných príkladov:
Príspevok v časopise, resp. periodiku - potrebný je názov časopisu v plnom znení, ak nie je známa
oficiálne používaná skratka
Príklad:

Zapletal, L. 1968. Geneticko-morfologická klasifikace antropogénních forem reliéfu. Acta Universitatis
Palackianae Olomoucensis, Gaographica - Geologia, roč. 23, č. 1., s. 239-426.
Urban, P., Krištín, A. 1993. Faktory ovplyvňujúce diverzitu stavovcov v horských chránených územiach
Slovenska. Životné prostredie, roč. 27, č. 4., s. 188-192. ISSN 0044-4863.
Kniha:
Príklad:
Horká, H. 1998. Výchova pro 21. století. Brno: PAIDO. 428 s. ISBN 80-85931-65-6.
Šály, R. 2000. Pôdy Chránenej krajinnej oblasti - biosférickej rezervácie Poľana. Bratislava : Výskumný
ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy. 44 s.
Článok v knihe:
Príklad:
Wachtel, P. L. 2001. Integrativní a biopsychosociální přístupy v současné klinické psychologii, s. 93-114. In Plante, T. G. (ed.): Současná klinická psychologie. Praha : Grada, 2001. 432 s. ISBN 80-7169-963-2.
Článok v zborníku - uvádzať editora, vydavateľa, miesto vydania
Príklad:
Urban, P. - Krištín A. 1994. Faktory ovplyvňujúce diverzitu stavovcov v oblati Poľany. In Baláž, D.
(ed.): Ochrana biodiverzity na Slovensku. Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystrici 6.-8.
apríla 1993. Bratislava : PriF UK, Slovenská riečna sieť, s. 251-259.
Citácia nepublikovanej záverečnej správy, diplomovej, doktorandskej, habilitačnej práce, resp.
iného nepublikovaného rukopisu - uvádzať miesto, kde je práca deponovaná a počet strán
Príklad:
Halašová, M. 2007. Podiel psychológie na kultivácii vzťahu človeka k životnému prostrediu.
Doktorandská práca (Deponované TU Trnava; SAV, Bratislava). 162s.
V prípade, že publikácia nemá uvedeného autora - normy, smernice, zbierka zákovnov, metodický
materiál a pod.
Príklad:
Metodické pokyny pre prácu učiteliek materských škôl. Bratislava : Ministerstvo školstva, 1972. 57s.
Použité www stránky, http súbory
Príklad:
Drdoš, J. - Hrnčiarová, T. 2003. Hodnotenie únosnosti krajiny na Slovensk. Medzinárodný workshop o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Teplý Vrch, 2003, s. 27. [online]. [cit. 2013-03-08].
Dostupné na internete: http://www.sazp.sk/eia/zbornik/pdf%20sk/3-drdos.pdf.
Príspevky zasielajte elektronicky do 31. marca a 30. septembra príslušného roka na adresu
actaUMB1338-4430@umb.sk
Bližšie informácie ohľadom pokynov adresujte na vyššie uvedenú mailovú adresu.

Upozornenie na autorské práva
Autori, ktorí publikujú s týmto časopisom, súhlasia s nasledujúcimi podmienkami:
1. Autori si ponechávajú autorské práva a udeľujú časopisu právo na prvú publikáciu s prácou súčasne
licencovanou podľa Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License, ktorá
umožňuje ostatným zdieľať prácu s potvrdením autorstva diela a počiatočnou publikáciou v tomto
časopise.
2. Autori môžu uzavrieť samostatné, dodatočné zmluvné podmienky pre nevýhradnú distribúciu
publikovanej verzie diela (napr. Poslať ho do inštitucionálneho archívu alebo ho publikovať v knihe) s
potvrdením jeho pôvodného publikácie v tomto časopise.
3. Autori sú povoľovaní a povzbudzovaní, aby svoje práce zverejňovali online (napr. V inštitucionálnych
archívoch alebo na svojich internetových stránkach) pred a počas procesu podania, pretože to môže
viesť k produktívnym výmenám, ako aj k predchádzajúcej a väčšej citácii publikovanej práce ( Pozri
The Effect Open Acces).

Vyhlásenie o ochrane súkromia

Mená a e-mailové adresy zadané v tomto časopise budú použité výlučne na uvedené účely tohto
časopisu a nebudú k dispozícii na žiadny iný účel ani žiadnej inej strane.

