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(Bratislava), 2006, Vol. 14, 1, pp. XX-XX. 

 

Vedecký časopis vychádza dvakrát ročne. Príspevky sú recenzované. Za 

jazykovú úpravu zodpovedajú autori príspevkov. 
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POKYNY PRE AUTOROV 

 

Písmo: celý príspevok – Times New Roman, veľkosť 12 

Riadkovanie: 1 

Zarovnanie textu: do bloku (na oba okraje) 

Nastavenie strany: šírka 17 cm, výška 24 cm, okraje: horný 1,5 cm, dolný 2 

cm, ľavý 2,5 cm, pravý 2 cm 

Rozsah príspevku: 5-15 strán vrátane abstraktu, príloh a zoznamu literatúry 

Štruktúra príspevku: 

Názov (v slovenskom alebo českom jazyku a tiež v anglickom) 

Autor(i): meno a priezvisko 

Úplná adresa pracoviska autora(ov), emailová(é) adresa(y) 

Abstrakt (v anglickom jazyku) 

Kľúčové slová (4-5 hesiel v slovenskom alebo českom jazyku) 

Úvod 

Metodika 

Výsledky 

Diskusia 

Záver 

Literatúra 

Prílohy: všetky grafické a tabuľkové prílohy sú publikované v čiernobielej 

podobe. Pomenovania obrázkov uvádzať pod obrázkom, pomenovania 

tabuliek uvádzať nad tabuľkou v tvare: Tab. 1: Názov, Obr. 1: Názov. 

Obrázky a mapy: potrebné dodať vo vysokom kvalitnom rozlíšení a v 

štandardných formátoch (jpg, tif, bmp...). Pri mapách uvádzať grafickú 

mierku. 

Tabuľky: použiť jednoduché tenké čierne orámovanie, bunky bez farebnej 

výplne 

Jednotky: používať SI systém 

Literatúra: citované diela abecedne zoradiť. Pre bibliografické odkazy v texte 

nepoužívať kapitálky a veľké písmo (príklad: … Podľa Metalu (2003) sa 

metodický problém …. alebo Buzorius et al. (1999) sa zaoberali …). 

Bibliografické odkazy uvádzať v jazyku, v akom bolo dielo pôvodne 

napísané. 

Príklady bibliografických odkazov: 
Buzorius G., Hämeri K., Pekkanen J., Kulmala M. 1999. Spatial variation of aerosol 

number concentration in Helsinki city. Atmos. Environ. 33, pp. 553-565. 

Sukopp H., Henke H. 1998. Urban ecology as a basis for planning. Deutsches 

Nationalkomitee MAB, Vol. 30, 1998, pp. 139-157. 

 

Príspevok je potrebné odovzdať v elektronickej forme. Redakčná rada prijíma 

príspevky priebežne počas kalendárneho roka. O prijatí článku je autor písomne 

informovaný. Platbu (9,- €/zalomená strana) za uverejnenie príspevku je 

potrebné uhradiť po jeho akceptácii. Údaje potrebné na realizovanie platby sú 

autorom zasielané. 



 

Monitorovanie a hodnotenie stavu vôd 
Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava 

 

Tento projekt je spolufinancovaný z  Kohéznych fondov Európskej únie 

v rámci Operačného programu Životné prostredie 

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR 

Projekt vychádza zo schváleného Programu monitorovania vôd SR na roky 

2008-2010. Ide o monitorovanie stavu a kvality povrchových a podzemných 

vôd Slovenska v zmysle požiadaviek najnovších európskych legislatívnych 

predpisov. Analytické práce pozostávajú z fyzikálno-chemických, 

chemických, hydrobiologických, mikrobiologických a rádiochemických 

skúšok vody a sedimentov ako aj z terénnych meraní hydromorfologických 

prvkov kvality. Spracovanie výsledkov a ich interpretácia sa vykonáva 

v súlade s najnovšími schválenými metodickými postupmi na hodnotenie 

ekologického a chemického stavu a kvality vôd alebo podľa bilaterálne 

dohodnutých postupov v prípade hraničných vôd. Tieto aktivity tvoria podklad 

na vypracovanie Vodného plánu Slovenska ako aj na reportovania smerom k  

Európskej komisii. Rovnako sú podkladom pre informovanie verejnosti 

o stave vodného prostredia. 

Dátum začatia realizácie projektu: 01.01.2008    Celkové náklady: 5 214 951 € 

Dátum ukončenia realizácie projektu:  30.06.2012    Dotácia EÚ z OPŽP: 4 432 709  € 

Investícia do Vašej budúcnosti.                  Tento projekt  je spolufinancovaný  

          z Kohézneho fondu Európskej únie. 


